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Editoriaal

Gelukkige gezichten na een leerzame cursus
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Slechts 2 items in deze nieuwsbrief, doch beiden  

belangrijk. 

Vooreerst de voorstelling van onze nieuwe 

website met een korte handleiding. Belangrijke 

vernieuwing is het online betalen voor een 

activiteit. We hebben hiervoor gekozen om de 

administratie te ontlasten van opvolging van 

betaling. Verscheidene malen moesten we 

vaststellen dat er wel werd ingeschreven doch de 

betaling werd vergeten. De betrokken deelnemer 

werd dan verwittigd (we konden die evengoed 

schrappen doch we weten ook dat de 

accreditatie belangrijk is voor elke collega) om 

dit alsnog te regelen. Elke deelnemer brengt 

kosten mee (eventuele syllabus, catering) dus de 

rekening moet kloppen. Met deze wordt dit 

euvel dus voorgoed verleden tijd. 

Ook krijgt u nu reeds de datums en de 

mogelijkheid om u in te schrijven voor de 

jaarlijkse peer review. 

Alvast een mooi eindejaar toegewenst en een 

prachtige start voor 2023 met hopelijk minder 

wereldproblemen. 

Eric Vandenoostende 
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Nieuwe website VWVT
Alles evolueert, ook websites. Sinds de Covid epidemie is online bestellen en betalen een quasi 
normaal iets geworden. Voor een handelaar of , in ons geval, organisator, brengt dit zeker een 
hoop administratieve verbeteringen met zich mee. Het foutloos registreren van gegevens (zeer 
belangrijk voor de communicatie met het RIZIV), de boekhoudkundige voordelen door 
automatische verwerking van betalingen en voor de “klant” het kunnen opvolgen van zijn 
“bestellingen” door het zelf kunnen genereren van facturen. 
Dit alles heeft geleid tot onze nieuwe website die hieronder kort wordt toegelicht.

Bij uw eerste gebruik van de nieuwe website gebruikt u uw mailadres zoals gekend bij de vereniging met uw 
RIZIV-nummer als wachtwoord als login. U wordt gevraagd uw profiel te controleren/ vervolledigen. Na 
klikken op uw profiel komt u hiertoe in de database terecht.

In de rechterbovenhoek staat nu login, registreer



Wanneer dit is gebeurd verandert het in profiel en logout. Vanuit profiel kan u uw lidmaatschap 
controleren, uw activiteiten en tevens uw facturen ophalen. Hierin kan u ook uw gegevens 
aanpassen.

De knop lidmaatschap in de bovenbalk laat u toe om uw lidmaatschap in orde te stellen. Met de link: 
bekijk uw profiel, kan u alle registraties voor activiteiten bekijken  en uw facturen downloaden.

uw naam



In de bovenbalk treft u ook de knop activiteiten aan. Hierin kan u de gegevens van de cursussen, 
symposia en ICT’s raadplegen en uw eventuele deelname registreren.



Bij het registreren voor een activiteit, ziet u direct, als u correct ingelogd bent, de verschuldigde 
som, rekening houdend met uw lidmaatschap. U klikt op schrijf in. Op de volgende pagina hebt u 
een overzicht van uw registratie, bij akkoord klikt u door en betaal met het door u gekozen middel.  
Hiermee zijn de grote veranderingen toegelicht. Bij problemen kan u steeds via 
webmaster@vwvt.be een antwoord bekomen. 

registreren voor een activiteit en betalen
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dentalinfo.be is een platform met website en e-mailnieuwsbrief voor Vlaamse en 
Nederlandse mondzorgprofessionals over alle aspecten van de praktijk voor het hele 
tandheelkundig team. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in de mondzorg.  

Hieronder vindt u enkele artikels van deze website. Voor het volledige artikel, enkel op de 
link klikken. Registreer u om op de hoogte te blijven: Aanmelden dentalinfo nieuwsbrief, zo 
krijgt u een meer Vlaams gerichte info.

Video: preparatie sleutel 

In deze video wordt gedemonstreerd hoe je eenvoudig een preparatie sleutel kan maken voor 
de vervaardiging van facings. Met behulp van deze putty 
sleutel kan nauwkeurig bepaald worden wat de preparatie 
dikte is en zo helpt het ervoor te zorgen dat er niet over- of 
onder geprepareerd wordt. 
https://www.dentalinfo.nl/thema-a-z/restaureren-
mondzorg/video-preparatie-sleutel/ 

T-cellen mogelijk verantwoordelijk voor orale disfunctie bij hiv-patiënten 

Mensen die hiv-positief zijn kunnen ernstige gezondheidsproblemen krijgen omdat hun 
immuniteit verzwakt is. Dit geldt ook voor de 
mondgezondheid. Een recent onderzoek gepubliceerd in 
Nature Communications concludeert dat de orale 
disfunctie deels wordt veroorzaakt door disfunctionele 
regulerende T-cellen. 
https://www.dentalinfo.nl/thema-a-z/t-cellen-mogelijk-
verantwoordelijk-voor-orale-disfunctie-bij-hiv-patienten/
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PROGRAMMA VOORJAAR 2023



PROGRAMMA NAJAAR 2023



VOLG ONS OP FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/

vwvt.be/?fref=ts 

West-Vlaanderen 

Combi sessie 1/2 
vrijdag 17 februari om 10u 

Coördinator: Stephanie Versteele  
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: ”Di Coylde” Beernem  

Combi sessie 3/4 
vrijdag 10 maart om 10u 

Combi sessie 5/6 
vrijdag 24 maart om 10u 

Combi sessie 7/8 
vrijdag 17 november om 10u 

Coördinator: Kris Lenoir 
E-Mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 71 26 57  
Locatie:”Di Coylde” Beernem  

Combi sessie 9/10 
vrijdag 20 oktober om 9u30 

Coördinator: Luc De Maesschalck 
E-mail: voorzitter@vwvt.be 
Telefoon: 051 30 40 17 
Locatie: Mercure Hotel Roeselare 

Vlaams Brabant 

Combi Sessie 11/12 
dinsdag 4 juli om 16u 

Combi Sessie 13/14 
dinsdag 29 augustus om 16u 

Coördinator: Marc Quisthoudt 
E-Mail: ict@vwvt. 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Eetcafé d’Akte Lennik 

Limburg 

Combi Sessie 15/16 
vrijdag 2 juni om 10:00u 

Coördinator: Herbert Renders  
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Het Koetshuis, Bokrijk  

Oost-Vlaanderen 

Combi Sessie 17/18 
donderdag 2 maart om 10u 

Coördinator: EricVandenoostende  
E-mail: publi@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Au bain marie, E. Clauslaan 
Deinze 

Combi sessie 19/20 
donderdag 25 mei om 10:00u 

Coördinator: Stephanie Versteele  
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Au bain marie, E. Clauslaan 
Deinze 

Combi Sessie 21/22 
donderdag 12 oktober om 10u 

Coördinator: EricVandenoostende  
E-mail: publi@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Au bain marie, E. Clauslaan 
Deinze 

Antwerpen 
Combi Sessie 23/24 
vrijdag 28 april om 13:00u 

Coördinator: Serge Mochowski 
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: Tennis Beerschot 

Combi sessie 23/24 
vrijdag 19 oktober om 18:30u 

Coördinator: Kinga Kakol 
E-mail: ict@vwvt.be 
Telefoon: 050 712657 
Locatie: nog te bepalen 

PEER REVIEW 2023 

Belangrijke info bij Peer Review: 

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. 

De inschrijving wordt geschrapt indien 

de betaling niet is gebeurd binnen 

deze termijn.
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