
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 contactgegevens en  
uw 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 €750,-  
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.

Datum

Zaterdag 2 juli 2022

Locatie

Van der Valk Exclusief 
Winthonlaan 4-6, 3526 KV Utrecht

Sprekers

Dr. Damien Carrotte 
Michael Knackmuss  

Masterclass
Full Arch Immediacy 
met COMFOUR®

09.00 uur Introductie Daan Broekx 

09.30 uur
CONELOG® PROGRESSIVE-LINE & guided surgery  
Vragen en antwoorden

Michael Knackmuss

10.30 uur • Full arch restauraties met 
 CONELOG® PROGRESSIVE-LINE 

• Het COMFOUR® concept  
  Koffie  
• Digitale top-down planning 
• Chirurgische fase
• Restauratieve opties voor immediate loading 
• Procedures met tijdelijke en definitieve  
   restauraties  
• Vragen en antwoorden

Damien Carrotte 

12.30 uur Lunch

13.30 uur Workshops  
• Demo procedure digitale top-down planning 
• Hands-on workshop digitale top-down plannning 
• Demo implantaat plaatsing 
• Hands-on workshop implantaatplaatsing  
  Koffie  
• Demo prothetische procedures 
 met tijdelijke en definitieve restauratie 

• Vragen en antwoorden 
• Uitreiking certificaten  

Damien Carrotte

17.00 uur Einde programma

Het programma



Maak kennis met de spreker

Damien Carrotte werd geboren in Lyon (Frankrijk) in juli 1974. 
Toen hij 7 was, wist hij al dat hij tandarts en kaakchirurg wilde 
worden. Tijdens zijn studie tandheelkunde ontwikkelde hij  
interesse in de orale implantologie en het verzorgen van  
onderwijs. Dit motiveerde hem om tegelijkertijd masterstudies  
tot restauratieve tandarts en implantologie te volgen.  
 
In 2012 behaalde hij zijn diploma in de maxillo-faciale en dento- 
alveolaire chirurgie. Damien heeft een privépraktijk in het Franse 
Villeurbanne, waar hij samenwerkt met een team van 5 collega’s.  
Hij begon in 2005 met full arch immediacy procedures.  
Momenteel bestaat meer dan de helft van zijn behandelingen  
uit full arch immediacy incl. prothetische restauraties. 

 

Michael Knackmuss Michael Knackmuss is tandtechnicus  
en werkt sinds 2008 als internationaal trainer bij BioHorizons 
CAMLOG. Zijn jarenlange ervaring als tandtechnicus zijn van 
meerwaarde om dental professionals uitstekend te trainen  
om te werken met de implantaatsystemen.  

Michael is Senior International Instructor en Senior  
Education Advisor van de OR Foundation. 

Full arch immediacy filosofie. 

 
Indicaties en contra-indicaties  
begrijpen om voorspelbare resultaten  
met full arch immediacy te bereiken. 

 
Het daadwerkelijk plannen en toepassen  
van full arch immediacy met COMFOUR®. 

 
Praktische vaardigheden in full arch  
immediacy met COMFOUR®.

De behandeling van edentate patiënten met een gecementeerde of vaste,  
geschroefde restauratie wordt steeds belangrijker. Tijdens deze Masterclass 
gaan we in op de volgende facetten van de behandeling:
 

Uitgebreide anamnese met focus op alle chirurgische en restauratieve opties.

De integratie van digitale workflows voor de chirurgische planning.

Stappenplan voor de behandeling, het prothetische ontwerp,  

abutment- en materiaalkeuze. 

Nazorg voor de patiënt.  

Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de praktische kant van full arch  
immediacy, met diverse demo’s en hands-on workshops. Zo raakt u goed  
vertrouwd met de chirurgische en prothetische procedures en alle  
verschillende componenten die u nodig heeft. 

Informatie

Leerdoelen


