
Klinische avond 
implantologie & bot- 
en weefselregeneratie

Prof. Dr. Anton Friedmann: 

“Placing dental implants: is there an all-in-one device among 
biomaterials available today which is suitable for every 
purpose in bone and soft tissue deficiency management?“

Drs. Peet van Gils (Msc): 

“Immediate placement: ‘a piece of cake’ or ‘a piece of tooth’?”

Twee firma’s, twee topreferenten en twee topics staan 
garant voor een boeiende en leerzame avond.

Memodent en Bright Benelux organiseren:

Dunne buccale en linguale  
wanden na extractie

Socket wordt gesloten met 
een Ossix® Volumax matrix  

zonder primaire sluiting

Situatie na 4,5 mndn. Brede ge-
keratiniseerde zone en verdikking 

van weefsels en bot bereikt.

Woensdag 1 november 
2017
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Lezingen implantologie &  
bot- en weefselregeneratie
Lezing 1 (Engelstalig): Prof. Dr. Anton Friedmann  
 
“Placing dental implants: is there an all-in-one device among biomaterials 
available today which is suitable for every purpose in bone and soft tissue 
deficiency management?”

Lezing 2 (Nederlandstalig): Drs. Peet van Gils, Msc 
 
“Immediate placement: ‘a piece of cake’ or  
‘a piece of tooth’?” 

De uitdaging bij het vervangen van gebitselementen met implantaten in de esthetische zone is dit zo te doen, 
dat het niet opvalt. Door immediaat te implanteren lukt het de tandvlees papillen beter te behouden, 
maar het dunne, buccale bot zal desondanks grotendeels resorberen.

Met de zogenaamde Socket Shield Techniek kan er buccaal een wortelschild worden behouden en valt 
dit te voorkomen. Aan de hand van een aantal goed gedocumenteerde casussen wordt de indicatiestelling 
voor deze technisch lastige behandelmethode besproken.

Inhoud lezing
•  Omschrijving van het optimale membraan
•  Eigenschappen van OSSIX® PLUS
•  Enige bekende collageen membranen op de markt in vergelijking tot 

OSSIX® PLUS
•  Bestaande en nieuwe membranen evalueren door gebruik te maken  

van objectieve parameters
•  De belangrijkste parameters en voorwaarden voor succes bij 

botregeneratie
•  Botregeneratie en soft tissue verbetering door een nieuw type 

cross-linked matrix (OSSIX® VOLUMAX)

Prof. Dr. Anton Friedmann 
•  Full time professor, chair and head 

of Department of Periodontology, 
School of Dentistry, University of 
Witten/Herdecke

•  Senior research representative at 
Charité-Universitätsmedizin Berlin

•  Meer dan 25 wetenschappelijke 
publicaties gepubliceerd

•  Spreker op diverse internationale 
congressen (o.a. ITI congressen)

Drs. Peet van Gils (Msc)
•  Werkzaam als tandarts in Italie (1990 - 1998)
•  Suprastructuren sinds 1999
•  Differentiatie parodontologie ACTA (1999 - 2001)
•  Werkzaam als Parodontoloog (NVvP) - Implantoloog (NVOI) 

sinds 2004 te Amstelveen
•  Docent post doctoraal programma parodontologie - implantologie ACTA 

(2003 - 2008)
•  Meer dan 100 Socket Shield Techniek behandelingen sinds 2010

Case 1: Prof. Dr. Anton Friedmann 

4.   Situatie na sluiting van het defect met 

een Ossix® Plus collageen membraan. 

Het membraan wordt opzettelijk bloot 

gesteld aan de mondholte. 

5.   4,5 Maanden na de botopbouw: 

situatie na het plaatsen van het 

implantaat laat een voldoende 

horizontale breedte zien. 

Case 2: Drs. Peet van Gils (Msc)

1.   Parodontaal defect: de 14 kon niet 

meer worden gered.

2.   Na extractie blijkt een groot 

botdefect met een nagenoeg 

verdwenen buccale lamel.

3.   Defect wordt gevuld met een 

botcement en afgedekt met een 

Ossix® Plus membraan.

1. Slechte prognose 11, 21 door 

endodontische complicaties.

2.  Per operatief beeld na beslijpen van de 

radices. Zie de achtergebleven buccale 

wortelschildjes. 

4.  Situatie voor het plaatsen van de suprastructuren 

op de Oktagon bone level implantaten.

6.   De controlefoto bevestigd het correcte 

botniveau rondom het implantaat.

3.  De contour van het 

wortelschild is mesiaal en 

distaal juist waarneembaar.

5.  Eindsituatie met volledig behoud van botcontour en 

tandvleespapillen.

Sprekers 
•   Prof. Dr. Anton 

Friedmann
•   Drs. Peet van Gils 

(Msc)

 Datum
Woensdag  
1 november 2017

Tijdstip
Ontvangst : 18.45 uur*
Aanvang : 19.30 uur
Einde : 22.00 uur
*  Incl. drankjes en broodjes 

bij ontvangst

Locatie
Van Der Valk te 
Breukelen

Kosten
Gratis 
(inschrijven verplicht)

Inschrijven of vragen
Voor inschrijvingen 
of vragen over deze 
klinische avond kunt u 
contact opnemen met 
één van de onder-
staande personen: 

Drs. Lorentz Domburg 
van Memodent:  
tel. 053- 4306663 of  
via info@memodent.nl 

Ruud Groot 
van Bright Benelux: 
tel. 071 - 4013709 of via 
info@brightbenelux.com

Woensdag 

1 november 

2017



Memodent BV  
Bezoekadres    

Johan van Hoornstraat 3    

7541 BB  Enschede, Nederland

Postadres    

Postbus 40.000    

7504 RA  Enschede

T  +31 (0) 53 430 66 63   

F  +31 (0) 53 430 04 34  

E  info@memodent.nl

I  www.memodent.nl    

Memodent & Ossix® producten

OKTAGON® implantaatsysteem

Memodent BV is specialist op het gebied van bot- en weefselregeneratie. 
 
Enkele bekende producten die Memodent voert zijn de Cytoplast dPTFE membranen en de humane allografts van LifeNet Health.  
Recentelijk hebben zij de unieke Ossix® producten aan het assortiment toegevoegd.

OKTAGON® is onderdeel van de productlijn van Dental Ratio en 
wordt geproduceerd door het gerenommeerde Duitse bedrijf 
Meisinger GmbH. Het OKTAGON® implantaatsysteem is zowel 
chirurgisch als prothetisch compatibel met  STRAUMANN® Tissue 
Level en Bone Level.

Bright Benelux BV is specialist op het gebied 

van implantologie.

De voordelen van OKTAGON® 
•  OKTAGON® biedt u een kwalitatief hoogwaardig en scherp 

geprijsd alternatief waarmee u kunt inspelen op veranderende 
omstandigheden en behoeften in de markt.

•  De implantaten zijn CE en FDA gecertificeerd, vervaardigd uit 
hoogwaardig graad 4 titanium en voorzien van een 
wetenschappelijk onderzocht en bewezen SLA oppervlak.

•  Meer behandelopties door extra diameter Ø 3.75, zowel in 
Tissue Level als in Bone Level NC.

Ossix® Plus membraan
Collageen membraan gecross-linked met natuurlijke suikers 
(Glymatrix® technologie). Enige voordelen:

•  Behoud van barrièrefunctie gedurende 4 - 6 maanden  
(zelfs ossificatie van membraan)

•  Betere weerstand tegen resorptie bij expositie
•  Voldoende tijd voor optimale regeneratie van botdefecten
•  Breed wetenschappelijk gedocumenteerd met > 100 

klinische onderzoeken wereldwijd (sinds 2001)

Nieuw: Ossix® Volumax 3d collageen matrix
Ossix® Volumax is een 3d collageen matrix van 2mm dikte 
welke binnen een paar maanden door het lichaam wordt 
omgevormd in patiënteigen bot, indicaties zijn: 

•  Botdefecten opvullen van 2 tot 4 mm, zonder gebruik van 
botkorrels

•  Dehiscentie defecten rond implantaten corrigeren 
• Processus verbreding
• Socket preservation na extracties 

Kosten-besparend


