
Datums

12 mei Zwolle
17 mei Vught
18 mei Breukelen

Locatie

Van der Valk Hotel

Sprekers

Marguaritha Stuffken MSc
Giles de Quincey MSc

Masterclass
Parodontale en  
implantologische regeneratie



Marguaritha Stuffken studeerde in 2007 af aan het 
ACTA en deed vervolgens 2 jaar ervaring op in een  
algemene tandartsenpraktijk. Tussen 2009 en 2014  
specialiseerde zij zich aan de New York University in  
Prothetische Tandheelkunde en in Parodontologie  
en Implantologie. Van 2014-2015 was ze docent bij  
de vakgroep parodontologie op het ACTA. 

Marguaritha is erkend als parodontoloog door de  
Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) en  
als implantoloog door de Nederlandse Vereniging voor  
Orale Implantologie (NVOI). Ze is Diplomate of the 
American Board of Periodontology (AAP). 

Marguaritha werkt sinds 2016 in de verwijspraktijk voor  
Tandheelkunde in Amsterdam als parodontoloog,  
implantoloog en prosthodontist. Daarnaast is ze als  
parodontoloog en implantoloog verbonden aan het  
Centrum Parodontologie Implantologie in Alkmaar.

Giles de Quincey haalde zijn tandartsdiploma in 1987  
(KU Nijmegen). Hij volgde van 1988-1990 een post-graduate 
opleiding Parodontologie aan de University of Southern 
California in Los Angeles. In 1990 startte hij zijn verwijspraktijk 
voor Parodontologie en Implantologie in ‘s-Hertogenbosch. 

In 1994 is Giles erkend als Diplomate of the American Academy  
of Periodontology, hij is lid geweest van het Consilium  
Parodontologicum (NVvP) en nu lid van de wetenschappelijke  
commissie van de NVvP. Van 1992-2017 was Giles docent, 
o.a. aan de EFP-erkende post-graduate opleiding voor  
Parodontologie, Nijmegen. Sinds 2017 is hij Assistant Clinical 
Professor in de EFP-erkende post-graduate opleiding  
Parodontologie aan de Universiteit van Bern, Zwitserland.  

Maak kennis met de sprekers

De Masterclass Parodontale en Implantologische regeneratie met NovoMatrix™ 
biedt een overzicht van bestaande en nieuwe inzichten en behandelingen én  
zet het licht op de toekomstige ontwikkelingen. Deze Masterclass wordt  
speciaal georganiseerd voor tandarts-implantologen met interesse in  
regeneratiemogelijkheden en heeft een hoogwaardig educatief karakter.

 
Parodontologie principes van recessiebedekkingen, classificaties,  
indicatiestelling van recessiebedekkende chirurgie, (on-)mogelijkheden  
bij recessies, bindweefseltransplantaten vs. NovoMatrix en Alloderm. 

Implantologie guided bone regeneration technieken, socket preservation  
& grafting, ice cream cone technique, hard & soft tissue management  
rondom implantaten.

12 mei 

Van der Valk Hotel  
Zwolle 
Nieuwleusenerdijk 1 
8028 PH Zwolle

17 mei 

Van der Valk Hotel  
‘s-Hertogenbosch – Vught 
Bosscheweg 2, 
5261 AA Vught

18 mei 

Van der Valk Hotel  
Breukelen 
Stationsweg 91 
3621 LK Breukelen

Het programma

18.00 uur Ontvangst met soep en broodje

19.00 uur Parodontale regeneratie Marguaritha Stuffken, MSc.

20.00 uur Pauze

20.30 uur Implantologische regeneratie Giles de Quincey, MSc.

21.30 uur Vragen en discussie

Aansluitend is er een borrel
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Met BioHorizons Camlog heeft u een excellente partner 
in de orale implantologie, weefselregeneratie en digitale 
tandheelkunde. Wij helpen u graag om het succes van uw 
praktijk verder uit te breiden. 

Met onze kennis, kunde en ervaring willen we u de beste  
ondersteuning bieden. Daarom organiseren wij wetenschap-
pelijk onderbouwde Masterclasses. Ons ervaren team  
adviseert u graag over de aanschaf en het gebruik van  
de juiste producten en is een betrouwbare sparringpartner 
op de werkvloer. Samen maken we de weg vrij voor een  
succesvolle toekomst voor uw praktijk.

KRT-punten: in aanvraag

Aanmelden
U kunt zich digitaal aanmelden via onze website of e-mail uw voorkeurslocatie,  
de datum, uw contactgegevens en BIG-nummer naar: thecampus@camlog.nl

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem telefonisch contact op met  
Rosalinde Buurman van BioHorizons 
Camlog Benelux via 0348 - 82 00 10

 
Kosten
De deelnamekosten bedragen € 150,– 
Na uw inschrijving ontvangt u de factuur. 
Wij ontvangen uw betaling graag binnen 
14 dagen na factuurdatum.  

Focus op uw succes 

Registreer
op onze website
uw plek bij de
Masterclass


