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Initiatiefnemers Dominique Van Strydonck en Michael Van Rie, links vooraan, met een aantal van hun vele 

medewerkers voor het zopas onthulde werfbord langs de Houtlaan. Het is de voorbode van de ongeziene kliniek 

voor tandheelkunde die hier uit de grond rijst. — © JAA 

 
Uniek in Benelux: tandheelkundige kliniek met 45 
artsen kan tot dertigduizend patiënten per jaar 
behandelen 
 
 
Wijnegem, Schoten, Schilde   

 

In de Houtlaan in Wijnegem verrijst een grote en voor de Benelux unieke 
tandheelkundekliniek. Het initiatief komt van de ervaren Schotense tandarts 
Dominique Van Strydonck en haar partner Michael Van Rie. “In VSC Dental 
kunnen onze 45 artsen en andere medewerkers straks dertigduizend patiënten 
per jaar op één plaats totale ondersteuning bieden”, aldus Van Strydonck. 

 

De werken op de grens van Wijnegem, Schilde en Schoten gingen zopas van start. In 

het zo goed als volzet bedrijventerrein Den Hoek, ligt bij de ingang nog één vrij 



perceel waar de gemeente Wijnegem ooit haar nieuwe containerpark dacht in te 

richten. 

De plannen werden gewijzigd. Dominique Van Strydonck en Michael Van Rie, die met 

Logodental in Schoten in de Churchilllaan nu al een grote groepspraktijk runnen, 

konden het terrein van zevenduizend vierkante meter, met bestemming 

gemeenschapsvoorzieningen, aankopen en hebben er grootse plannen mee. 

 

Dertig jaar ervaring 

“Met onze high-end tandheelkundige kliniek willen we een 

pioniersrol vervullen om een nieuwe lichting 

gespecialiseerde artsen te kunnen aantrekken”, zegt tandarts 

Dominique Van Strijdonck. Met meer dan dertig jaar ervaring 

weet ze waarover ze het heeft. Naast algemene 

tandheelkunde en narcodontie, specialiseerde ze zich ook in 

logopedie. Ook met haar groepspraktijk, met vandaag 23 

medewerkers onder wie negen artsen, was ze destijds de 

eerste. 

“Maar met onze VSC Dental-kliniek mik ik nog een niveau 

hoger. We voorzien hier liefst veertien kabinetten, twee 

operatiekwartieren, twee consultatieruimtes en twee 

polykabinetten”, aldus Van Strydonck. “Hier zullen 45 

mensen werken van wie de helft gespecialiseerde tandartsen. 

Mijn kinderen Pasquier, kaakchirurg in opleiding, en dochter 

Magali Corthouts, juriste, zullen een belangrijke rol krijgen, 

maar zij lang niet alleen.” 

 

Zowel artsen als patiënten worden bij VSC Dental in Wijnegem in de watten gelegd. — © RR 

 

“Onder meer toppers in ons vak zoals mond- en kaakchirurg Jef Koerber, 

endodontoloog Alexander Schryvers, orthodontist Karen Stalmans, tandarts Chess 

Lorraine, tandtechnicus Bob Elst en Pieter-Jan Swerts, gespecialiseerd in prothetische 

en restauratieve tandheelkunde maken deel uit van ons team.” 

 

Crèche 

En er is nog uitbreiding en versterking op komst. “Dat komt omdat we hier niet alleen 

voor onze patiënten, maar ook voor onze specialisten ideale werkomstandigheden 

creëren”, kondigt CEO Michael Van Rie aan. “Dit gebouw van 5.400 vierkante meter 



omvat niet alleen de beste medische voorzieningen, maar ook een conferentiezaal 

met auditorium, dakterras, fitness en zelfs een crèche. Dit alles zal van VSC, 

waarachter de naam Van Strydonck Clinic schuilgaat, een gegeerde werkplek maken.” 

De digitale kliniek mikt op patiënten – tot dertigduizend per jaar – uit de ruime 

Antwerpse regio en verder. “En zeker niet alleen welstellende mensen. We 

behandelen iedereen aan gemiddelde tarieven”, benadrukt Van Strydonck. “Het grote 

voordeel van dit concept is dat alles wat ons beroep te bieden heeft aan specialisaties 

hier onder één dak zit. Van preventie tot beperkte kaakchirurgie.” 

 

 

CEO Michael Van Rie onthult het al imposante werfbord, duidelijk te zien voor wie via de Houtlaan passeert, vlak 

bij het kruispunt met de Merksemsebaan. — © JAA 

 

Klaar november 2022 

VSC trekt nu al de aandacht dankzij de grote banner die langs de Houtlaan werd 

opgehangen met een impressie van het door de architecten Conix RDBM en Scott 

Peeters ontwerpen gebouw dat niet toevallig wat weg heeft van Werf 44, het 

gemeenschapscentrum van Schilde. Dat werd door dezelfde architecten ontworpen. 

Aannemingsbedrijf Bolckmans gaat ervan uit dat de ingebruikneming al in november 

2022 kan plaatsvinden. ( jaa) 



 

Een impressie van het onthaal van de nieuwe polyvalente kliniek voor tandheelkunde in Wijnegem. RR 

 


