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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!

Pagina 1: logo’s ingezonden voor wedstrijd 85 jaar KLTV
onder elk logo naam van ontwerper!
(Foto cover: Doorkijkkerk Borgloon )

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat VVT-Limburg.
Pliniuswal 24
3700 Tongeren
012/23 07 94
spyxke@gmail.com
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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 CovidSafeBEapp (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).
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WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste collegae ,
2021 is nog niet voorbij en jullie bestuur is al druk in de weer voor 2022.
Allerhande activiteiten -daarover meer in een volgende Spyxke- en
bijscholingen zijn geprogrammeerd .
Er staan al twee studieclubs op de VVT-website en volgend jaar vindt ook
het VVT-congres plaats in Gent. Meer info in het VVT Magazine en op de
Congreswebsite.
Nu even aandacht voor het volgende:
in- of -uitschrijven voor de Studieclub gebeurt via de website van het VVT.
NA afsluiten van de inschrijving AFMELDEN via limburg@vvt.be aub.
Nogmaals doen wij een oproep naar nieuwe bestuursleden.
Wij hebben dringend mensen nodig die zich willen inzetten voor hun
collegae.
Wie is bereid om mee te helpen de NIVVT cursussen nog in Limburg te
laten plaatsvinden?
Collega Jos Hoffbauer, jarenlang organisator van deze kwaliteitsvolle
cursussen, stopt ermee en zoekt dringend iemand om de fakkel over te
nemen.
Hij zal zijn opvolger nog een jaar lang begeleiden en ondersteunen.
Nogmaals het zou spijtig zijn als er niemand zich kandidaat stelt, want dan
is het gedaan met half-daagse en ganse dagcursussen in Limburg in 2023!
Collegialiter,
Elfi
PS: Lees aub aandachtig de nieuwe voorwaarden voor de publicatie in het
Spyxke van jullie advertentie/zoekertje.
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PROFESSIONELE MEDEDELINGEN
1.

De NIVVT cursussen voor 2022 komen in de loop van deze maand
online. Door het VVT-Congres eind april in Gent zijn er iets minder
cursussen en geen voorjaarsvergadering voorzien. We organiseren wel op
zaterdag 3 december 2022 onze jaarlijkse wintermeeting.

2.

Normaliter zal in de periode eind oktober/begin november de
wachtdienstcomputer de jaarlijkse wachtdienstregeling bepalen. Zoals in
het vorig Spyxke werd aangekondigd, zal de zone 5 (Tongeren-Bilzen) en
6 (St.-Truiden) samengevoegd worden. PGC Limburg heeft eind
september de toegezonden medische vrijstellingen verwerkt en de
betrokken collegae werden op de hoogte gesteld van de beslissing. Het
RIZIV maakt zich intussen sterk dat de voorwaarde om ingeschreven te
zijn op een erkende wachtdienst mee bepalend is voor het verkrijgen van
de accrediteringspremie.

3.

Een terugbetaling voor de prestaties van de mondhygiënisten en betere
terugbetalingen binnen een nieuw akkoord tandartsen-ziekenfondsen
2022-2023 zitten nog steeds in zwaar weer omwille van budgettaire
beperkingen bij alle sectoren in de gezondheidszorg. Het is afwachten of
minister Vandenbroucke toch de extra nood in onze sector erkent, want
een verdedigbare conventie wordt stilaan onmogelijk.

4.

We danken jullie massale medewerking voor de anonieme enquête tijdens
onze laatste studieclub. De resultaten zullen kenbaar gemaakt worden bij
de PR avonden en in het volgend Spyxke.

5.

Bij sommige boekhouders en op sociale media wordt er wat verwarring
gezaaid rond het al of niet BTW moeten aanreken voor (welke?)
behandelingen zonder therapeutisch doel. Hoewel deze maatregel vanaf 1
januari 2022 zou moeten ingaan, moeten we toch wachten tot de BTW
administratie hun definitieve “circulaire” publiceert. Intussen wordt er
door uw beroepsorganisatie voortdurend en constructief bepleit dat we
geen schoonheidsspecialisten zijn !!!!
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6.

Vanaf begin oktober is er opnieuw permanentie in het Tandartsenhuis
hoewel enkele medewerkers nog deels thuis werken.

7.

Voortschrijdend (wetenschappelijk) inzicht zal bepalen of
zorgverstrekkers in aanmerking komen voor een derde prik. Het aanwezig
blijven van voldoende antistoffen is voor de gevaccineerde tandarts van
even groot belang dan het hanteren van alle beschermingsmaatregelen en
gebruik van materiaal hiervoor. Los van nog mogelijke ernstige nieuwe
varianten, moeten de beleidsverantwoordelijken blijvend “weet hebben”
dat we werken in een zeer overdraagbare situatie.

8.

Er komen wat klachten binnen over het niet terugbetalen van tandzorgen
binnen de aanvullende verzekeringen van sommige ziekenfondsen.
Hoewel het belangrijk is dat de tandarts wat kennis heeft over de
voorwaarden, is het de patIënt die de verzekering afgesloten heeft. Om
geen discussies achteraf te krijgen is het altijd nuttig dat de patiënt aan de
hand van een gedetailleerd bestek vooraf “informeert” bij zijn ziekenfonds
of alle voorwaarden voldaan zijn voor een terugbetaling. Met andere
woorden: let op dat we als tandarts niet te snel zogezegde zekerheden
verkopen zonder alle kleine lettertjes van de mutualiteiten te kennen .
Jos Hoffbauer
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NiVVT: 7 september 2021
Juiste occlusie en beetregistratie in de prothethiek.
W. Van Breda

Stiemerheide, Genk

NiVVT 23 september 2021
Workshop digitale transformatie optimalisatie
praktijkorganisatie
F. De Wachter
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NiVVT 13 september 2021
Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat
Prof. C. Politis
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Nivvt 23 september 2021
Vroege orthodontische behandeling voor de algemene
praktijk
N. Schreurs
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Studieclub VVT Limburg 23 september 2021
Probiotica
Dr. I. Laleman
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PEER REVIEW SESSIES 2021
OPGELET VOOR LOCATIE EN AANVANGSUUR!!

HASSELT Donderdag 14 oktober
om 19.00 u
VOLZET
Organisator: Christophe Jacobs Kunstlaan 6/1, 3500 Hasselt
Lokaal: “Drugstore” Grote Markt8, 3500 Hasselt

TESSENDERLO Donderdag 14 oktober om 18.00 u
VOLZET
Organisator : Bart Denteneer Engsbergseweg 94, 3980 Tessenderlo
Lokaal: "Kookstudio", Steenovenstraat 3, Engsbergen

HASSELT Dinsdag 19 oktober
om 18.00 u
VOLZET
Organisator: Marc Seijnhaeve Grootstraat 47, 3570 Alken
Lokaal: “De Reddende Engel” Schrijnwerkersstraat 19, 3500 Hasselt

DIEPENBEEK Dinsdag 26 oktober
om 18.00u
VOLZET
Organisator : Ronny Martens Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal: “XO”, Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

BILZEN Woensdag 27 oktober
om 18.30u
VOLZET
Organisator : Serge Wils Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal: “Bistro Padam” Markt 41, Bilzen
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OPGELET VOOR LOCATIE EN AANVANGSUUR!!

DIEST Donderdag 28 oktober
om 18.00 u
VOLZET
Organisator: Chris Van den bossche Albert I laan 49, 3582 Koersel
Lokaal: “Remise 56”, Albert I laan 56, 3582 Koersel

GENK Zaterdag 6 november
om 9.00 u
Organisator: Patrick Ordies
Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
Lokaal: “Stiemerheide”, Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk

DIEPENBEEK Dinsdag 16 november
om 18.00u
Organisator : Ronny Martens Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal: “XO”, Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

BILZEN Woensdag 17 november
om 18.30u
Organisator : Serge Wils Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal: “Bistro Padam” Markt 41, Bilzen

MAASLAND Donderdag 25 november
om 18.30 u
Organisator: Jos Henckens Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Lokaal: "De Mangerie", Koninginnelaan 42, 3630 Eisden-Maasmechelen
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WOORD VAN DE PENNINGMEESTER
Velen onder jullie maken al jaren gretig gebruik van de mogelijkheid om de
NiVVT cursussen te volgen hier in Limburg of elders.
Deze cursussen worden georganiseerd door het Nascholingsinstituut van
het VVT (NiVVT) en niet door KLTV, zoals velen verkeerd vermoeden.
Dit komt vooral door de voortdurende inzet van KLTV bestuurslid en
collega Jos Hoffbauer ( lid NiVVT) om in Limburg cursussen te
organiseren.
We willen jullie er wel op wijzen dat er een NiVVT-verkoopovereenkomst
bestaat die jullie afsluiten telkens er ingeschreven wordt voor een cursus.
De meesten onder ons, ook ikzelf, hebben deze overeenkomst nog niet
doorgenomen op de VVT-site.
Het wisselen of afzeggen van een NiVVT-Cursus is geen
vanzelfsprekendheid, zoals we allen denken. Er zijn gevolgen aan.
Vandaar publiceren we hier in ons tijdschrift deze NiVVTverkoopovereenkomst ter informatie.
Zo komt niemand van ons nog voor onaangename verrassingen te staan.
Een verwittigd tandarts is er minstens vier waard!

Hertenweg Luc
Penningmeester VVT-KLTV.
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VVT Richtlijnen:
Hoe inschrijven/annuleren voor een cursus

Inschrijven voor hoorcolleges (voor- en najaarssymposium/wintermeeting)
kan enkel gebeuren met een overschrijvingsformulier dat je minstens één
maand op voorhand kan vinden in VVTmagazine, alsook bijkomende
informatie zoals de definitieve inhoud en de dagindeling van de cursus. Het
toegangsbewijs, eventueel met een plan van de locatie, wordt je na je
inschrijving, een tweetal weken voor de cursus, toegestuurd. Op de dag zelf
ontvang je je documenten ter plaatse.
De deelnameprijs voor het voor- en najaarssymposium bedraagt telkens
€235. De reductieprijs bedraagt €110.
Hoorcollege voor een beperkt aantal deelnemers, preklinische en
klinische cursussen.
Inschrijven gebeurt elektronisch via www.vvt.be (2 muisklikken volstaan):





Klik op de titel van de cursus om de cursusinhoud te raadplegen,
het inschrijvingsformulier in te vullen en te verzenden.
bij correcte verzending ontvang je automatisch een e-mail als
bewijs dat wij je inschrijvingsaanvraag ontvangen hebben. Je
ontvangt vervolgens per mail of per post (naargelang je voorkeur)
je betaaluitnodiging.
Door je in te schrijven aanvaard je de annulatievoorwaarden.
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Enkele afspraken:







Vanaf 2020 werkt VVT niet langer met voorschotten. Betaal het
volledige bedrag binnen de veertien dagen na het ontvangen van je
betaaluitnodiging. Zo niet vervalt je inschrijving zodat iemand
anders de kans krijgt zich in te schrijven.
Inschrijvingen op de dag zelf zijn om organisatorische redenen niet
mogelijk.
Programmawijzigingen, met inbegrip van het in extremis wijzigen
of schrappen van een onderdeel van het programma, kunnen nooit
aanleiding geven tot een financiële of andere compensatie.
Klachten in verband met de gevolgde cursus kunnen aansluitend
aan de cursus gemeld worden aan de logistieke medewerker. Wij
verzoeken je deze ook zo snel mogelijk schriftelijk over te maken
aan het NiVVT-secretariaat, bij voorkeur binnen de week.

Annulering:


door het VVT:
bij annulering van een cursus omwille van onvoldoende
inschrijvingen of door andere niet te voorziene omstandigheden,
wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort. Indien een
alternatieve datum beschikbaar is, blijft de inschrijving behouden
tenzij je aangeeft te willen annuleren. In dat geval wordt het reeds
betaalde bedrag teruggestort.



door de cursist:
elke annulering wordt zo vlug mogelijk telefonisch meegedeeld,
gevolgd door een schriftelijke bevestiging per brief of e-mail.
o bij annulering van een cursus meer dan 12 weken voor de
cursusdatum worden €50 administratieve kosten
aangerekend, en dit per cursus die geannuleerd wordt.
o bij annulering van een cursus tot 2 weken vóór de
cursusdatum wordt 50% van het cursusgeld aangerekend.
o bij annulering tussen 2 weken en de dag van de cursus zelf
wordt het volledig cursusgeld aangerekend.

’t Spyxke

oktober 2021

Pagina 17

NIVVT CURSUSSEN 2021
Voor de NIVVT cursussen geldt enkel de inschrijving via de
VVT- website!!
Do 7 oktober 2021
Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen
E. Decabooter
Stiemerheide
Za 9 oktober 2021
Minicongres 85 jaar KLTV

Heusden-Zolder

Do 14 oktober 2021
Leren omgaan met nomenclatuur
M Seijnhaeve
Stiemerheide
Do 14 oktober 2021
Urgentie THK met urgentiebehandelprotocollen
Prof Demoor
Terhills Maasmechelen

1 dag
VOLZET
1 dag
VOLZET

1dag
VOLZET

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
VOLZET
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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
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 2021-2022
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
Thor Central

Dond 24/03 :

STCL Prof. Hommez G.: Lokale anesthesie en pijn
management.
Thor Central

LET OP! in 2022 zullen de studieclubs doorgaan op 19/05 22/09
en 20/10!! en niet de laatste donderdag van de maand!
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG november 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: november 2021
Allerheiligen 1 november
Weekend 6-7 november
Wapenstilstand 11 november
Weekend 13-14 november
Weekend 20-21 november
Weekend 27-28 november

070 / 222088

Voicu Doina
Aly Medhat
Jaeken Katrien
Alewaters Marielle
Bensch Linda
Berben Cornelia

0477725230
0486422050
0472462870
011740242
0498827316
0487292585

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE: november 2021 070 / 222125
Allerheiligen 1 november
Weekend 6-7 november
Wapenstilstand 11 november
Weekend 13-14 november
Weekend 20-21 november
Weekend 27-28 november
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Debaere Hermine
Molemans Bo
De Winter Senne
Vermeulen Kim
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Zaterdag 4 december 2021- Thor Central
Genk

Wanneer:
Zaterdag 4 december 2021
Van 9.00 tot 15.30u
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zoekertjes
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 RXscanner 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
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
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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
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
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overlijden

Jenny Pierens
°29/03/1926 + 24/09/2021
Schoonmoeder van collega Ria Miermans
Oma van Liesbet De Meulenaere
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