
Datum

17 november 2022

Locatie

Grosch Veste Enschede

Spreker

Drs. Stefan Hagedoorn tandarts-implantoloog 

16e Studieclub
Oost-Nederland



Drs. Stefan Hagedoorn studeerde tandheelkunde aan 
de ACTA. Stefan heeft eveneens aan de ACTA in 2019 zijn 
3 - jarige Master Implantologie en Prothethiek afgerond. Hij 
werkt als tandarts-implantoloog in verschillende praktijken 
in Nederland. Daarnaast werkt Stefan als medewerker 
en opleider bij de ACTA, afdeling Implantologie. Stefan is 
nog steeds verbonden aan de ACTA om esthetische en 
uitgebreide casussen te behandelen. Ook blijft hij hierdoor 
betrokken bij de nieuwste tandheelkundige ontwikkelingen.

Werkervaring 
2022 - heden Tandarts-implantoloog M2 Tandartsen 
2021 - heden Tandarts-implantoloog Lassus Tandartsen
2021 - heden Tandarts-implantoloog Praktijk voor  
 Parodontologie en Implantologie Arnhem
2020 - heden Tandarts-implantoloog ACTA 
2014 - 2020 Algemeen Tandarts
Stage Sascha Jovanovic en Haakon Kuit

Opleiding
2017 - 2020 Master Orale Implantologie en Prothetiek,   
 ACTA
2008 - 2014 Opleiding tandheelkunde afgerond, ACTA

NVOI-accreditatie
NVOI-accreditatie sinds 2020

Maak kennis met de spreker



Het programma

Donderdag 17 november

19.00 uur Inloop en ontvangst

19.20 uur Opening

19.30 uur Tooth Guided Bone Regeneration, deel 1 Stefan Hagedoorn

20.30 uur Pauze

21.00 uur Tooth Guided Bone Regeneration, deel 2 Stefan Hagedoorn

22.00 uur Vragen en discussie 

22.15 uur Afsluitende borrel

22.45 uur Einde

“Tooth Guided Bone Regeneration” 
 
Bij de meesten van ons is Guided Bone Regeneration (GBR) een bekend  
begrip. Deze techniek toont succesvolle resultaten met het gebruik van 
botsubstituten. Dé gouden standaard blijft echter nog steeds het gebruik  
van autoloog bot in botregeneratie.
 
Bij Tooth Guided Bone Regeneration (TGBR) wordt het lichaam gestimuleerd tot  
autologe botregeneratie. Naast de inmiddels bekende techniek van autotrans-
plantaat, wat in Scandinavië al decennialang successen laat zien, is er ook de  
chirurgische extrusie die meer en meer belangstelling krijgt.

De ontwikkelingen staan echter niet stil. Er zijn ook andere technieken in ontwik-
keling waarbij eigen tanden worden gebruikt om botingroei te stimuleren. Stefan 
zal tijdens zijn inspirerende presentatie hierbij stil staan en enkele technieken, 
begeleid met casuïstiek, bespreken.



Wij nodigen u van harte uit voor de 16e Studieclub Oost- 
Nederland. Deze intercollegiale bijeenkomst organiseren 
we dit keer op donderdagavond 17 november.

De Studieclub is speciaal voor tandarts-implantologen en 
kaakchirurgen en heeft een sterk educatief karakter, waarbij  
het ‘leren van elkaar’ centraal staat. De Studieclub wordt 2x 
 per jaar georganiseerd en de deelname is gratis. Heeft u 
een interessante casus? Geweldig! Wanneer u deze wilt delen  
met collega’s neem dan vooral even vooraf contact op met  
de organisatie, dan bekijken wij hoe de casus een plek in  
het programma kan krijgen.

Laurens Wiggers 
CIET Hengelo & voorzitter Studieclub Oost-Nederland  
  
Roy Vogelzang
Account Manager BioHorizons Camlog Benelux B.V.

Studieclub

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met uw contactgegevens  
en uw BIG registratienummer naar royvogelzang@camlog.nl

Contact
Heeft u vragen, wilt u 
meer informatie of een  
casus bespreken? Neem  
telefonisch contact op  
via 06 - 202 830 30

 
Locatie
Grolsch Veste 
Colosseum 65 
7521 PP Enschede

 




