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1. Drs. Lodewijk Gründemann (Msc.): 

Gebruik van allograft bij weefsel defi ciëntie

2. Drs. Peet van Gils (Msc.): 

Minimaal invasieve sinusbodemelevatie 

2 FIRMA’S, 2 TOPREFERENTEN, 2 TOPICS STAAN GARANT VOOR EEN BOEIENDE EN LEERZAME AVOND

1.   Patiënt met net voldoende bot voor 

een implantaat en zeer dun zacht 

weefsel aan de linguale zijde.  

2.   De humane OraCell® dermis wordt 

vanuit de verpakking aangebracht en 

middels een punch rond het implantaat 

met healing abutment aangebracht.

3.   Situatie 3 maanden na aanbrengen van 

implantaat en de gedecellulariseerde 

dermis. 

Casus: Lodewijk Gründemann (Msc.), Paropraktijk Friesland, PPF

OKTAGON® implantaatsysteem

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.

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 gecertifi ceerd, 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.

Bright Benelux 
is de specialist op 

het gebied van 
implantologie.

Memodent
is een erkende 

weefselinstellingCytoplast™ titanium-versterkte membranen

Memodent is de distributeur van de humane biomaterialen van LifeNet 

Health welke is gezeteld in Virginia Beach (VS) en Wenen (Oostenrijk). 

LifeNet Health is Amerika’s meest gerenommeerde Tissue Bank en 

vervult al meer dan 30 jaar de dringende behoefte aan donor - weefsels 

van ziekenhuizen, (tand)artsen en patiënten wereldwijd.

LifeNet Health heeft het langst lopende Tissue Bank certifi caat van alle 

Amerikaanse weefselbanken en heeft een onovertroffen reputatie qua 

veiligheid en betrouwbaarheid: sinds 1995 zijn er meer dan 5 miljoen 

bio-implantaten gedistribueerd, welke zijn verwerkt met de 

gepatenteerde Allowash XG® techniek. Dit alles zonder één geval van 

ziekteoverdracht.

Memodent kan als erkende weefselinstelling de humane donor 

weefsels - zonder aanvullende voorwaarden – uit voorraad leveren.

elinstellingnen

OraCell® acellulaire dermis

•  Het OraCell® huidtransplantaat is ideaal voor soft tissue 

grafting en recessiebedekking. 

•  Door de gepatenteerde Matracell® technologie is de 

huidmatrix volledig gedecellulariseerd zonder afbreuk 

te doen aan de biomechanische of biologische 

eigenschappen. Native groeifactoren, collageen en 

elastine worden behouden. 

•  Vanuit de verpakking direct klaar voor gebruik. Met 

OraCell® wordt de tijd van de behandeling verkort en 

een tweede operatieplek vermeden. 



Referenten

drs. Lodewijk Gründemann 

(Msc.)

drs. Peet van Gils (Msc.)

Locatie

Van Der Valk te Breukelen

Datum

30 oktober 2019

Tijdstip

Ontvangst: 19.00 uur

Aanvang: 19.15 uur

Einde: 22.00 uur

(Inclusief drankjes en 

broodjes bij ontvangst)

Kosten

Gratis (inschrijven verplicht)

Inschrijven of vragen

Voor inschrijvingen of 

vragen over deze klinische 

avond kunt u contact 

opnemen met één van de 

onderstaande 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

Of via deze QR-link:

Peet van Gils

•  Afgestudeerd 1988

• Suprastructuren sinds 1999

• Parodontoloog (NVvP)  sinds 2002

• Implantoloog (NVOI) sinds 2004 te Amstelveen

•  Docent post doctoraal programma ACTA parodontologie – implantologie (2003 – 08)

•  Lezingen over diverse onderwerpen voor tandartsen, implantologen, 

mondhygiënisten, preventie assistenten en tandtechnici

• Socket Shield Techniek behandelingen sinds 2010 

Lodewijk Gründemann

•  Parodontoloog (NVvP)/Implantoloog (NVOI)

•  Parodontologie Praktijk Friesland te Leeuwarden /

Goutum

•  Ruime ervaring met parodontale regeneratie en 

botaugmantaties middels het gebruik van humane 

donor bot en soft tissue weefsels 

INHOUD LEZING 1

Gebruik van allograft 
bij weefsel defi ciëntie
drs. Lodewijk Gründemann, Msc.

INHOUD LEZING 2

Minimaal invasieve 
sinusbodemelevatie 
drs. Peet van Gils, Msc

Leerdoelen

•   Het kennis nemen van de mogelijkheden van allograft bot en soft tissue om wekedelen defi ciënties 

te behandelen.

•   Aan de hand van wetenschappelijke achtergrond en casuïstiek laten zien wat de mogelijkheden zijn 

om weke delen defi ciënties te behandelen middels allograft materialen.

De traditionele laterale sinusbodemelevatie is een voorspelbare behandeling, maar geeft een fl inke 

zwelling die pas na circa 3 - 5 dagen zodanig afneemt dat men weer toonbaar wordt. Dit valt te 

vermijden door via het boorgat, zogenaamd orthograad, de sinusbodem te liften.

Een nieuwe simpele techniek, zonder osteotomen, wordt besproken die deze wijze van sinusliften 

voorspelbaar maakt.  

1.   Recessie ter plaatse van de 31 welke met een 

OraCell® acellulaire dermis wordt afgedekt

1.   Beperkte bothoogte tot de sinus locatie 26

3.   Zodra de juiste vorm is verkregen wordt het 

transplantaat via een tunneltechniek aangebracht. 
3.   Solo na plaatsing implantaatkroon

2.   De humane dermis nog in de verpakking. Na opening 

kan deze direct worden getrimd en vormgegeven.

2.   Direct na orthograde sinusbodemelevatie

4.   Resultaat na 3 maanden genezing.

4.   Crestal lift control boortjes

Casus: Lodewijk Gründemann (Msc.), Paropraktijk Friesland, PPF Casus: drs. P. van Gils (Msc.)


