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Activiteit VVT studieclub Limburg 

Donderdag 23 september om 20u30 

 

Probiotica in de tandheelkundige praktijk. 

                          I. Laleman 

Thor Central  accreditering aangevraagd: DG 6 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven ten laatste op  19 september 2021 via de VVT website 

(www.vvt.be Nascholing: lokale studieclubactiviteiten) 

Na afsluiten van de inschrijving AFMELDEN via limburg@vvt.be 

 

http://www.vvt.be/
mailto:limburg@vvt.be
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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 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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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


’t Spyxke                              september 2021 Pagina 4 
 

 

  



’t Spyxke                              september 2021 Pagina 5 
 

WOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Beste collegae, 

 

 Na een welverdiende vakantie moeten we terug aan het werk. 

 Hopelijk zijn de batterijen voldoende opgeladen want er is veel werk, heel 

veel werk. Ons beroep is een knelpuntberoep geworden, een oplossing is 

nog niet in zicht en dus ploeteren we maar verder. 

Praktijken worden gesloten en de collegae gaan genieten van hun pensioen. 

Groot gelijk! 

De vergrijzing, zoals men dit zo vriendelijk noemt, in ons beroep is een feit. 

 

Ook in het bestuur hebben wij dat probleem, vergrijzing!! 

Enkele van onze bestuursleden wensen terug te treden en hadden graag 

iemand ingewerkt om hun taak over te nemen. 

Dus zijn wij op zoek naar vers bloed om ons bestuur te versterken.  

Onze aanwezigheid in Brussel is nodig en gewenst.  

Kennen jullie iemand die jullie als een geschikte kandidaat zien voor een 

bestuursfunctie? Aarzel niet om het ons te melden.  

 

Lees ook in dit Spyxke aandachtig de Professionele Mededelingen en de 

bekendmaking van de peer review data .   

Hou jullie mails in de gaten, tijdig inschrijven is de boodschap! 

Dit geldt ook voor het diner na het congres op zaterdag 9 oktober. 

Een niet te missen event. 

 

Verder wil ik in naam van onze vereniging alle nieuwe Limburgse 

promovendi welkom heten in onze vereniging. 

 

Collegialiter, 

Elfi   
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Studieclub donderdag 23 september 
PROBIOTICA IN DE TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJK                   

I. Laleman  
THOR CENTRAL  Accreditering aangevraagd DG 6 

 

Probiotica, je kan er tegenwoordig niet meer omheen van de melkproducten voor 

een gezonde darmflora tot schoonheidsproducten. Ook in de tandheelkunde neemt 

de populariteit van probiotische producten toe. Maar bevorderen die probiotica nu 

echt de mondgezondheid van onze patiënten? In deze lezing wordt dieper ingegaan 

op de praktische toepassingen in de tandheelkundige praktijk van het probioticum 

L. Reuteri Prodentis. 

Curriculum Vitae: LALEMAN ISABELLE 

 Expériences professionnelles OCTOBRE 2020 Chef de clinique adjoint/ CHU Liëge, Liëge 2020 

Parodontologue/ Kwadrant, Louvain 2015 - 2020 Parodontologue/ UZ Leuven, Louvain 2014 - 2020 

Rechercheur/ KU Leuven, Louvain 2015 -2020 Instructeur/ UZ Leuven, Louvain 2011 - 2014 Dentiste, 

parodontologue en formation/ UZ Leuven, Louvain Formation PhD/ KU Leuven, Louvain (2020) 

Master of Science in Periodontology/ KU Leuven, Louvain (2015) Master of Science in Dentistry/ KU 

Leuven, Louvain (2011) Bachelor of Dentistry/ KU Leuven, Louvain (2009) Mathématiques-sciences/ 

Sint-Andreasinstituut, Ostende (2006) Certificats: Medical Writing Training Program/ Janssen R&D, 

Johnson & Johnson Interactive training in Applied GCP for Investigators & Site Personnel/ European 

Forum for Good Clinical Practice Course on statistics for readers of biomedical literature/ KU Leuven 

Recherche: Prèsque dix ans d'expérience en recherche. Domaines d'expertise: systematic reviews, la 

recherche diagnostique et clinique (je suis familière avec toutes les étapes de la recherche clinique: de la 

candidature au comité d'éthique et  la rédaction). (Co)auteur de plus de vingt publications dans des 

journaux internationaux. Auteur de plusieurs articles pour des magazines dentaires en Belgique, France, 

Allemagne et Espagne. Coauteur de certains chapitres de Newman and Carranza's Clinical 

Periodontology, l'ouvrage de référence parodontal le plus utilisé au monde. Une liste complète de 

publications a été ajoutée en pièce jointe. Activités pédagogiques: Depuis 2011, j'ai supervisé de 

nombreux étudiants en dentisterie et dentistes en spécialisation de parodontologie dans leurs activités 

cliniques dans le département de parodontologie au UZ Leuven/ KU Leuven. En plus, j'ai donné des 

cours théoretiques aux étudiants en dentisterie et aux dentistes en spécialisation de parodontologie. Il 

s'agissait par exemple de cours d’anatomie, de microbiologie, d'halitose, de chirurgie parodontale et de 

bains de bouche. J'ai été invité plusieurs fois pour donner des lectures en Belgique et à  l'étranger sur 

l'halitose et les probiotiques. Divers je suis la secrétaire et membre du comité scientifique de notre 

association professionnelle, la Société Belge de Parodontologie. Je veux activement informer le grand 

public sur l'importance de la santé bucco-dentaire. (https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/gezond-

oud-worden-vergeet-je-tanden-niet-te-poetsen) (https://www.robtv.be/nieuws/80-van-de-35-plussers-

heeft-tandvleesproblemen-77875) Je suis reviewer pour plusieurs journaux internationaux, par exemple  

le Journal of Clinical Periodontology. (https://publons.com/researcher/1219095/isabelle-laleman/)   
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PROFESSIONELE MEDEDELINGEN 

1. Het RIZIV  heeft door de pandemie de voorwaarden voor de premies voor 

diverse zorgverstrekkers voor 2020 aangepast. Voor de accreditering waren 

die reeds vroeger bekend. Nu worden de minimale activiteitdrempels voor 

vergoedingen bij tandheelkundigen voor 2020 verlaagd. Voor zowel het 

sociaal statuut, de telematicapremie als de accrediteringspremie zijn 

minimaal 255 ipv.300 verstrekkingen voldoende. Het spreekt voor zich dat 

de voorwaarden voor 2021 opnieuw minimaal 300 RIZIV terugbetaalde 

verstrekkingen uit de verplichte verzekering  moeten zijn. Weet dat 

prestaties bij asielzoekers en gevangenen NIET in aanmerking komen voor 

de minimumverstrekkingen, ook al staan ze op een GVVH. 

 

2. De telematicapremie 2020 kan nog aangevraagd worden  tot 31 oktober 

2021. 

 

3. Het Verbond heeft een nieuw ledenplatform (vroeger “Forum”). Je moet 

wel eerst via de VVT website registeren om toegang te verkrijgen. 

 

4. De overheid introduceert intussen een mogelijke verplichting tot vaccinatie 

bij het zorgpersoneel. Afhankelijk van de verdere evolutie van de pandemie, 

de effectiviteit van de bestaande vaccins op nieuwe varianten en de 

antistoftiter, komt een mogelijke derde inspuiting in zicht. Intussen blijft het 

voorleggen van het Covid-Safe Ticket noodzakelijk voor al onze 

activiteiten. 

 

5. Net zoals voor de bevolking moet voor de praktijkvoering een 

geactualiseerd protocol voor onze sector soepelheid en  opnieuw 

werkbaarheid scheppen. Omdat we met aerosols werken, blijft ventilatie 

voor patiënt en zorgpersoneel zeer belangrijk naast het hygiëneprotocol. 

Verhoogde aandacht voor oppervlaktedesinfectie, afspraakbeleid, spoeling 

van de mond en ventilatie zullen zeker blijvers worden. 

 

6. Vanaf 15 september is het mogelijk om zonder papieren bewijs elektronisch 

geneesmiddelen voor te schrijven (dematerialisatie). De patiënt mag aan de 

voorschrijver nog een papieren bewijs van elektronisch voorschrift vragen. 

Tijdens een wachtdienst of bij magistraal voorschrijven misschien best nog 

papieren versie meegeven!!! Wie de uitleg van softwarehuizen en VIVEL 

gemist heeft, kan nog steeds terecht bij de e-learnings: https://recip-e/nl/e-

learnings-dematerialisatie/.  

https://recip-e/nl/e-learnings-dematerialisatie/
https://recip-e/nl/e-learnings-dematerialisatie/
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7. De reeds vroeger aangekondigde betaling van de Covid-19 supplementen 

voor bijzondere beschermmaatregelen voor de maanden 

september/oktober/november 2020 is eindelijk op jullie rekening 

verschenen. We hopen dat volgende periode (dec 2020-t/m juni 2021) kan 

volgen, maar hier zijn ook geen zekerheden. Er zijn gesprekken bezig om 

de periode te verlengen met een lager supplement. 

 

8. Zoals U weet moet er één stralingsverantwoordelijke per praktijk zijn, die 

ook van het FANC  jaarlijks een verplichte e-learning moet volgen met 

stralingsdeskundigen. Het Verbond brengt U tijdig op de hoogte. 

 

9. De firma Indaver zal in de toekomst geen individueel 

tandartspraktijkafval meer ophalen. Indaver zal vervangen worden door de 

firma Van Heede.  

 

10. Omdat de ELZ’s (Eerstelijnszones) zich de voorbije maanden vooral met 

Covid vaccinatie hebben moeten bezighouden, willen ze opnieuw hun 

kerntaak opnemen. Zo wil men per ELZ (wetenschappelijke) 

bijeenkomsten organiseren  met huisartsen/tandartsen/apothekers rond 

gemeenschappelijke thema’s. Het spreekt voor zich dat deze tijdig worden 

aangekondigd en accreditering voorzien zal worden. In ELZ Kemp en 

Duin (regio Genk-Bree) start in het najaar een preventieproject bij jonge 

kinderen. De collegae uit die regio gaan  over de juiste toedracht apart 

bericht worden. 

 

11. De onderhandelingen voor een nieuw akkoord  starten weinig hoopvol. 

We gaan ons bij de leden tijdig (misschien tijdens de PR) bevragen hoe 

hun actueel standpunt is. 

 

12. Nogmaals herhalen dat, om  in te schrijven voor de wintermeeting van 4 

december in Thor Central, enkel overschrijven (zie VVT Magazine 

september) zekerheid geeft om aanwezig te kunnen zijn  (zie programma 

elders in dit blad). Wees er dus snel bij! 

 

 

Jos Hoffbauer 
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INFO WACHTDIENST 2022  

1. Vergeet niet om adreswijzigingen, nieuwe vestiging of definitief stoppen 

te melden bij  info@spoeddienstalgemeentandarts.be en de 

wachtdienstcoördinator  (jos.hoffbauer@tandarts.be). 

2. Vanaf 2022 werken we met één zone minder in  Limburg.  De “minst 

drukke” kringen  Tongeren-Bilzen en St Truiden vormen dan samen de 

zone “Zuid”. 

3. Het wachtdienstcallcenter meldt dat door de grote drukte op zaterdag tss 9 

en 10u soms onderbrekingen ontstaan tijdens doorschakelen.  Er wordt 

aan gewerkt om dit te kunnen vermijden !!! 

4. Verzorg  je wachtdienstmoment professioneel goed, alsof het je eigen 

patiënten zijn. Moet het nog gezegd worden dat, buiten uw  twee of drie 

wachtdienstbeurten,  je collegae de overige 111 wachtdienstdagen per jaar 

overnemen.  Zo ontsnappen jullie aan de verplichting tot de continuïteit 

van de zorgen. 

5. Om wille van enkele klachten tijdens de voorbije vakantiemaanden moet 

ook de zorgplicht (=continuïteit van zorgen) van de actieve tandartsen 

voor hun  trouwe patiënten nogmaals benadrukt worden. Als je meer dan 

één week afwezig bent, is het niet voldoende om alleen het 

wachtdienstnummer te melden op je antwoordapparaat. Dit geeft 

regelmatig frustraties bij huisartsen en apothekers (die strengere 

wachtdienstverplichtingen hebben)  en voedt opnieuw de gedachte van 

een verplichte week- en nachtwacht in klinieken, waar we ABSOLUUT 

geen voorstander van zijn!  Niet nakomen van onze professionele 

“burgerzin” mag niet de oorzaak zijn dat we collectief, op bevel van de 

overheid, in zo’n scenario zouden terecht komen. 

6. Op heel wat plaatsen tekent zich een tekort aan tandartsen op met 

patiëntenstop met lange wachtlijsten tot gevolg. Toch moet elke praktijk 

voorzieningen treffen dat er voor urgente EIGEN TROUWE patiënten 

dagelijks of op korte termijn een mogelijkheid moet zijn om “gezien” te 

worden. 

7. Het spreekt voor zich dat de noodkreten op het terrein eindelijk door  de 

juiste verantwoordelijken moeten ingezien en behandeld worden !! 

Jos Hoffbauer 

mailto:info@spoeddienstalgemeentandarts.be
mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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PEER REVIEW 2021 

 

 

 

Beste collega, 

Eerder gaven we reeds aan dat we ook dit jaar weer peer reviews zouden 

organiseren overheen de provincie. Hieronder vindt u een overzicht van de 

locaties, data en verdere details van de dubbele peer reviews die zullen 

plaatsvinden in de loop van de maanden oktober en november 2021. 

Binnenkort zal u een mass-mail ontvangen waarin de inschrijvingen voor 

geopend zullen verklaard worden. Houd uw mailbox dus goed in de gaten, 

want zoals steeds: first come, first served! 

U kan nu wel reeds uw 2 vouchers bestellen via VVT Brussel. De 

voucher(s) die u van 2020 over heeft kan u in 2021 ook nog gebruiken. 

 

De organisatoren verwelkomen u graag op een van de volgende 

samenkomsten!!! Vergeet je vouchers niet te bezorgen aan de 

organisatoren!! 

 

Christophe Jacobs 
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PEER REVIEW SESSIES 2021 

OPGELET VOOR LOCATIE EN AANVANGSUUR!! 

HASSELT   Donderdag 14 oktober     om 19.00 u  

Organisator:  Christophe Jacobs    Kunstlaan 6/1, 3500 Hasselt 

Lokaal:  “Drugstore” Grote Markt8, 3500 Hasselt  

TESSENDERLO  Donderdag 14 oktober  om 18.00 u  

Organisator :  Bart Denteneer    Engsbergseweg  94, 3980 Tessenderlo 

Lokaal:  "Kookstudio", Steenovenstraat 3, Engsbergen 

HASSELT   Dinsdag 19 oktober    om 18.00 u  

Organisator:  Marc Seijnhaeve   Grootstraat 47, 3570 Alken 

Lokaal:  “De Reddende Engel” Schrijnwerkersstraat 19, 3500 Hasselt 

DIEPENBEEK  Dinsdag 26 oktober   om 18.00u   

Organisator :  Ronny Martens  Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek 

Lokaal:  “XO”, Marktplein 13, 3590 Diepenbeek 

BILZEN  Woensdag 27 oktober  om 18.30u   

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    

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    Guffensstraat 25, 3620 Lanaken  

Lokaal:  "De Mangerie", Koninginnelaan 42,  3630 Eisden-Maasmechelen 

https://www.bing.com/local?lid=YN7997x12360519602413343611&id=YN7997x12360519602413343611&q=Hotel+Stiemerheide&name=Hotel+Stiemerheide&cp=50.96992874145508%7e5.556759834289551&ppois=50.96992874145508_5.556759834289551_Hotel+Stiemerheide
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VOORLOPIGE NIVVT CURSUSSEN 2021 

 

Voor de NIVVT cursussen geldt enkel de inschrijving via de 

VVT- website!! 

 

 

Di 7 september 2021  

Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek  

W. Van Breda     Stiemerheide    ¾ dag 

        VOLZET 

Ma 13 september 2021  

Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat  

C.  Politis    Stiemerheide    ½ dag 

        VOLZET 

Do 23 september  2021  

Workshop digitale transformatie optimalisatie praktijkorganisatie  

F. De Wachter    Stiemerheide   1dag 

        VOLZET 

Do 23 september 2021  

Vroegere orthodontische behandeling voor de algemene praktijk  

N. Schreurs     Stiemerheide    ½ dag 

        VOLZET 

Do 7 oktober 2021   

Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen  

E. Decabooter    Stiemerheide    1 dag 

        VOLZET 

Za 9 oktober 2021 

Minicongres 85 jaar KLTV Heusden-Zolder   1 dag 

        VOLZET 
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Do 14 oktober 2021  
Leren omgaan met nomenclatuur 

M Seijnhaeve  Stiemerheide 1dag 

VOLZET 

Do 14 oktober 2021  
Urgentie THK met urgentiebehandelprotocollen  

Prof Demoor Terhills Maasmechelen ½ dag 

VOLZET 

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

R. Michiels & W. Blontrock Stiemerheide 1 dag 

VOLZET 

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

Geerlings Eric gebouwen van MDL ½ dag AM 

VOLZET 

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

Geerlings Eric gebouwen van MDL ½ dag PM 

VOLZET 

Do 28 oktober 2021: 

Restauratieve behandeling van ernstige slijtage 

N. Postema Stiemerheide 1 dag 

VOLZET 
Di 16 november 2021: 

Vaste en uitneembare implantaatconstructies voor de edentate kaak 

P. Ghysens Stiemerheide ½ dag 

VOLZET 

Do 18 november 2021: 

Peri-implantitis : diagnose en behandeling  

M. Tudts & V. Christiaens   Stiemerheide ¾ dag 

VOLZET 
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Di 23 november 2021  

Kaakbeentumoren    

C.  Politis    Stiemerheide    1/2dag 

VOLZET         

Do 30 november 2021  

Nieuwe methoden voor de lokale  anesthesie  

Berden & H. Monteyne  Stiemerheide    1 dag 

        VOLZET 

Do 2 december 2021 

Hands-on workshop Direct Composiet (Smart Esthetics)  

Renckens/Bresseleers   Stiemerheide   1dag 

VOLZET 

Vr  3 december 2021 

Hands-on workshop Direct Composiet (Gebitsslijtage) 

Renckens/Bresseleers   Stiemerheide   1dag 

        VOLZET 

Za 4 december 2021  

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

    Thor Genk  

(inschrijving via VVT magazine) 
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ACTIVITEITEN VVT LIMBURG 2021-2022 

 

 

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

 

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 oktober 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!! 



’t Spyxke  september 2021 Pagina 20 

WACHTDIENST ORTHODONTIE:  oktober  2021     070 / 222088 
Weekend 2-3 oktober Vandeput Lucien 0497900961 
Weekend 9-10 oktober Vanderstraeten Olga 0475586064 
Weekend 16-17 oktober Schreurs Nathalie   089359703 
Weekend 23-24 oktober Daems Julie 0496512475 
Weekend 30-31 oktober Vandijck Marc   089481258 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE:  oktober  2021    070 / 222125 

Weekend 2-3 oktober Thevissen Eric 
Weekend 9-10 oktober Van den Eynde Els 
Weekend 16-17 oktober Van Enis Francis 
Weekend 23-24 oktober Wijgaerts Ingrid 
Weekend 30-31 oktober Cox Catherine 



’t Spyxke  september 2021 Pagina 21 



’t Spyxke  september 2021 Pagina 22 

DINER JUBILEUMJAAR: 9 OKTOBER 2021  18U 

Het Levende Bord is een culinair visueel spektakel in Watt17 waarbij 

je bord tot leven komt. 

Ontdek de magie van Limburgs erfgoed en streekproducten tijdens 

een drie uur durend culinair spektakel waarin al je zintuigen 

geprikkeld worden! 

Aanvang: 18u 

Inschrijving vóór 24 september 

Leden KLTV/VVT Limburg en partner: €85 pp 

Niet leden en partner: €150 pp 

Overschrijven ter bevestiging inschrijving: 

 VVT LIMBURG rekening: BE49 0014 7340 8071 

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

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

Genk 

 

Wanneer:  

Zaterdag 4 december 2021 

Van 9.00 tot 15.30u 
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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 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 

 

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  

 

 

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

 

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 

 

 

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
mailto:praxisteam.de.ceuster@hotmail.com
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Tandartsenpraktijk De Meulenaere en Miermans in GENK (Boxbergheide) zoekt een 

collega.  

We zijn een kleine, gezellige, goed uitgeruste groepspraktijk met 2 stoelen, 3 tandartsen, 

balie-assistentie en een volle agenda (aangepast aan werkritme en interesse). Dagen en uren 

zijn overeen te komen.  

ria.miermans@tandarts.be of 0495/72.64.66 

 

 

HERK-DE-STAD, SCHAKKEBROEK : wegens gezondheidsproblemen komt een 

moderne, zeer goed draaiende tandartspraktijk ter beschikking voor geïnteresseerde 

collega(‘s) die garant staat voor kwaliteit. 

Hij/zij kan beschikken over inkomhal, wachtzaal, toilet, hoogwaardige (nieuwe) 

tandartsstoel (zowel voor links-als rechtshandigen) en hedendaags uitgeruste omkadering 

(digitalisatie zowel RX als OPG). Ruimte voor 2e stoel en labo.  

Bryan.vandersmissen@telenet.be  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 

 

 

 

 

 

mailto:ria.miermans@tandarts.be
mailto:Bryan.vandersmissen@telenet.be
mailto:info@tandartsenas.be
mailto:timmermandavid@hotmail.com
mailto:info@tandartscusters.be
mailto:info@esthedentalplus.be
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OVERLIJDEN 

KLTV meldt met droefheid 

het overlijden van 

Collega Fernand Smeets. 

° 23 april 1946     + 29 juni 2021 

(schoon-)vader van collegae Jo en Sabine Smeets-Vermeir 




