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Editoriaal

Gelukkige gezichten na een leerzame cursus
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Ons jubileum jaar loopt ten einde. Het was een opgave met naar 

ons (en ook de deelnemers) gevoel een geslaagd programma.  

Het najaarssymposium had een grote opkomst en we konden voor 

de eerste maal de mondhygiënisten in opleiding ontvangen in ons 

midden. De Vlaamse Vereniging voor Tandheelkunde voldoet 

hiermee perfect aan haar doelstelling: de tandheelkunde promoten 

en openstellen aan zij die ermee verbonden zijn. 

Voor volgend jaar is het programma ook afgerond. Ons 

voorjaarssymposium handelt over een eigentijdse kwaal: de burn-

out, een probleem van deze jachtige wereld. De invalshoek die de 

sprekers hierover hebben, is op zijn minst gezegd intrigerend. 

Cariës, we denken er alles over te weten misschien. Doch de andere 

tendenzen in benaderen en behandelen (bv. Hall-methode, detectie 

methodes, wanneer boren en niet boren…) kunnen boeiend zijn. Een 

cursus over deze veranderende inzichten is hier zeker op zijn plaats 

want het blijft ons meest behandeld probleem. 

We hebben een Italiaanse spreker gevonden die de problematiek 

implantaat versus brugwerk eventjes anders benaderd. Wat is 

mogelijk, wat is soms een betere keuze. Is een implantaat steeds een 

verantwoorde keuze? 

Als tweede symposium gaan we onze materialen toelichten, wat is er 

aan van de vele grote woorden in de advertenties. Wat gebruiken 

we beter in bepaalde situaties, wat niet. Prof. Em. Dr. Verbeeck is 

een meer dan beslagen wetenschapper in dit deelgebied en als 

chemicus bijzonder onderlegd in de eigenschappen van de 

materialen. 

Als afsluiter wens ik nogmaals te wijzen op de noodzaak van correct 

inschrijven bij de gratis symposia. Zowel het niet komen opdagen als 

het niet inschrijven brengt voor de vereniging extra kosten en 

belasting van de administratie met zich mee. Ieder verwacht toch 

zijn accreditering, de administratie hiervoor verloopt pas efficiënt als 

de deelnemer zijn deel hiertoe bijdraagt. Gratis kan blijven indien 

aan deze voorwaarde voldaan wordt. 

Eric Vandenoostende 
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Hoe u correct inschrijven op de website

Vele collega’s hebben problemen met het correct registreren bij inschrijven voor een activiteit. De enige 

vereisten zijn dat we uw RIZIV-nummer in onze database hebben welke gekoppeld is aan een geldig mail 

adres. Indien aan één van deze twee vereisten niet voldaan is, lukt het niet.  

Wat kan er aan de basis liggen? Het riziv-nummer dat wij hebben is niet correct door een foutje in een 

vroegere registratie (voor het bestaan van de registratie via de website, toen alles nog manueel gebeurde 

met alle foutjes die dan gebeurden..). Oplossing: u schrijft een mail naar de webmaster 

(webmaster@vwvt.be) om dit te melden met uw naam en correct riziv-nummer. 

Een tweede vaker voorkomend euvel is het mail adres. Oude mailadressen die nooit aangepast werden is 

hier de oorzaak. Terug met een mail dit aan de webmaster (webmaster@vwvt.be) melden om dit aan te 

passen indien u dit oude adres niet meer kan benaderen of gewoon bent vergeten. 

TIP: U kan trouwens zelf ook ten alle tijden uw gegevens in de database controleren en verbeteren of 

aanpassen. Hiervoor gaat u naar Lidmaatschap in de balk bovenaan de pagina van het vwvt.be ,

U meldt zich aan met uw riziv-nummer waarna u op het originele bij ons bekende mailadres een mail krijgt 

van vwvtapp@gmail.com waarmee u doorklikt op de website en daarmee direct op uw gegevens pagina 

terecht komt. Hier kan u nu bijvoorbeeld een ander mailadres ingeven, uw adres aanpassen en ook uw 

geschiedenis raadplegen van gevolgde activiteiten van de vereniging. 

IN UW MAILBOX:
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Hoe nu correct inschrijven voor een activiteit? Als alle gegevens in ons bezit correct zijn, zoekt u de 

gewenste activiteit, klikt die aan en wordt zo naar de pagina geleid voor inschrijven. Hierop vult u uw riziv-

nummer in en u ontvangt per kerende een bevestigingsmail. Indien dit niet gebeurt en er ook in uw spam 

geen mail is aangekomen, verwittig dan de webmaster om het euvel na te kijken. Website-servers zijn ook 

soms eens down, als u ons hiervan verwittigd kunnen we het verhelpen. Hopelijk verlopen alle inschrijvingen 

nu correct. Gelieve steeds de bevestigingsmail mee te brengen naar de activiteit om eventuele problemen te 

voorkomen.



PROGRAMMA 2019
Voorjaarssymposium 

16 maart  

Burn-out, de verstandskies van de psyche 

Dr. Witte Hoogendijk 
Mevr. Wilma de Rek 

3 Square Gent 

Voorjaarscursus 
26 en 27 april  

Cariës: een wicked probleem 

Prof. dr. Cor  van Loveren (ACTA) 
Dr. Guus van Strijp (ACTA) 

DR. Clarissa Bonifacio 
Dr. Niek Opdam (Nijmegen) 

La Reserve Knokke 

Najaarssymposium 
26 oktober 2018 

Nanotechnologie en biocompatibiliteit 
Prof. Dr. R. Verbeeck (UGent) 

3 Square Gent 

Najaarscursus 
15 en 16 november 

De restauratie van de functie en esthetiek,  
zijn implantaten steeds een meerwaarde 

Dr. Alberto Fonzar 

La Reserve Knokke 

Inschrijvingen en info via website www.vwvt.be 



Zaterdag 16 maart 2019 
3 Square Gent

Wilma de Rek (1963)
is journalist bij de Volkskrant. Ze publiceerde eerder onder 
andere Stand-up filosoof, Canto Ostinato en Encyclopedie der 
Nederlanden (met Bert Wagendorp).
Witte Hoogendijk (1960)
is psychiater, hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie bij 
Erasmus mc in Rotterdam. Hij was lid van de Gezondheidsraad en is 
gespecialiseerd in depressie.

Evolutietherapie
Inleiding
Onze psychische gezondheid wordt beïnvloed door diep gelegen, evolutionair 
deels verouderde, emotie regulerende, hersengebieden. De laatste miljoenen 
jaren is daar een rationele hersenschors in en overheen gegroeid, waarmee we 
emoties, zoals angst en agressie, proberen te beteugelen. Dat lukt maar ten dele 
omdat de evolutie van onze hersenschors ver achterblijft bij de ontwikkelingen 
om ons heen. Wij zijn daardoor niet alleen een slaaf van ons onderbewustzijn, 
zoals Freud het noemde, maar ook nog eens een slaaf met verouderd 
gereedschap. Door meer begrip van de hierdoor ontstane relativiteit van de 
negatieve emoties, waar we zoveel last van hebben, kunnen we proberen ons uit 
deze mentale slavernij te bevrijden. Zo hoopt deze lezing de hersenschors een 
handje te helpen. Noem het Evolutietherapie. 
De evolutie van hersenen en gedrag
Vijfhonderd miljoen jaar geleden ontstonden zenuwen en zenuwknopen, zoals bij 
de platworm. Zo ontstonden de hersenen, die verschillende reflexen coördineren. 
Dit brengt de evolutie in een stroomversnelling. Organismen kunnen nu ook 
elkaar selecteren op uiterlijke kenmerken van kracht en efficiëntie om hun DNA 
voort te zetten. Hoewel bij de reptielen ook hormonale hersensystemen hun 
intrede doen voor de afstemming van gedrag, blijven het in wezen reflexen, 
instincten ten behoeve van de primaire behoeftes: voedsel om te 
overleven en seks om zich voort te planten. Nog latere soorten, de 
voorlopers van de mens en de mensaap, gingen rechtop lopen en kregen 
daardoor hun handen vrij om gereedschap en vuur te maken. Daardoor 
waren wij voor het eerst in de evolutie in staat de omgeving in belangrijke 
mate aan onszelf aan te laten passen, in plaats van andersom. 
Vanaf dat moment gaat de ontwikkeling echter zo snel dat de gunstige 
evolutionaire invloed te verwaarlozen is. Tegenwoordig kan ongeveer 20% 
van de mensen met zijn verouderde, emotie-regulerende hersengebieden 
de uitdagingen van de moderne tijd letterlijk en figuurlijk niet meer het 
‘hoofd’ bieden en krijgt een psychiatrische stoornis. 
Slot
Kortom, wij zijn niet alleen onze hersenen, zoals Dick Swaab stelt, maar 
met een beetje Evolutietherapie kunnen wij ook de hersenen worden die 
wij willen zijn.
Deze activiteit heeft een beperking op aantal deelnemers.

BURN-OUT, de verstandskies van de psyche



VOLG ONS OP FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/

PEER REVIEW 

Vergaderingen 2019 

West Vlaanderen 
Combi sessie 1/2: 
donderdag 21 februari om 10.00u 

Combi sessie 3/4: 
donderdag 28 februari om 10.00u 

Combi sessie 5/6: 
donderdag 14 maart om 10.00u 

Combi sessie 7/8: 
donderdag 5 december om 10.00u

Coördinator: Kris Lenoir 
E-Mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 71.26.57 
Locatie:”Di Coylde” Beernem 

Zuid-West Vlaanderen

Combi sessie 9/10: 
vrijdag 25 oktober om 10.00u

 Coördinator: Luc De Maesschalck 
E-Mail: ict@vwvt.be 
Telefoon:  051 30 40 17
Locatie: “Hotel Mercure” Roeselare

Vlaams Brabant 
Combi sessie 11/12: 
dinsdag 10 september om 16.00u 

Coördinator: Marc Quisthoudt
E-Mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 02 377.55.84 of 02 
520.52.79 
Locatie: “Eetcafe  d’Akte" te   Sint 
Kwintens Lennik

Limburg 
Combi sessie 13/14: 
vrijdag 10 mei om 10:00u

Coördinator: Herbert Renders 
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 0475 926794
Locatie: “Het Koetshuis”, Bokrijk 

Oost-Vlaanderen 
Combi sessie 15/16: 
donderdag 14 maart om 10.00u 

Combi sessie 17/18: 
donderdag 25 april om 10.00u 

Combi sessie 19/20: 
donderdag 10 oktober om 10.00u 

Coördinator: EricVandenoostende 
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 09 230.10.93 
Locatie: “3 Square”, Zwijnaarde 

Antwerpen 
Combi sessie 21/22: 
 donderdag 21 maart om 10:00u

Coördinator: Kinga Kakol 
Telefoon: 03 219.25.31  
Locatie: “‘t Of  in Hove”, Hove

Combi sessie 23/24: 
vrijdag 8 november om 10u00 

Coördinator: Margot Mys
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 03 825 85 88
Locatie: “Braxgata Hockey club” te 
Boom

50 jaar LUTV,  een druk bijgewoonde dag 

met interessante sprekers en onderwerpen en 

een zeer geslaagde afsluiter…. Proficiat aan 

onze collega’s van de KULeuven.

De “Hugo Deleye prijs” werd uitgereikt in 

Gent ter gelegenheid van de plechtige 

proclamatie.Mej. Charlotte Werbrouck werd 

dit jaar de laureate. Een dikke proficiat!

Inschrijvingen enkel via de website. Het aantal deelnemers is per 

sessie beperkt, daardoor kan een datum vlug volboekt zijn. Om  

deze reden verwachten we de betaling als bevestiging van de 

inschrijving binnen de 8 dagen, dit om onnodig blokkeren van 

plaatsen te voorkomen. Voor inschrijven, klik hier.
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