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Beste collega,
We willen u graag regelmatig op de hoogte houden van ons tandheelkundig aanbod .

ImplantClinic biedt een samenwerking aan voor
All-On-Four en Immediate Loading.
Het All-On-Four en Immediate Loading
principe is niet meer weg te denken uit
de hedendaagse implantologie.
Het All-On-Four en Immediate Loading
principe biedt zowel voor de patiënt als
voor de practicus enorme voordelen en
heeft bovendien een positieve invloed op de osseointegratie.
Jammer genoeg is de drempel om deze toe te passen
voor vele collegae te hoog.
Wij, ImplantClinic, kunnen u
helpen om de principes van All-On-Four en
Immediate Loading te integreren in uw
praktijk.
We hebben de infrastructuur (o.a. CBCT,

NobelClinician, aangepaste behandelruimtes), de kennis en de ervaring van stomatoloog, implantoloog, en protheticus
om u en uw patiënten op de beste manier
te begeleiden.
Indien u met ons wilt samenwerken kan via
NobelClinician gecommuniceerd, de implantaten
geplaatst en de immediate
restauratie voorzien worden in onze praktijk.
Daarna kunt u zelf na de
osseointegratie op een
eenvoudige manier de definitieve restauratie vervaardigen.
Indien u verdere informatie wilt, kunt u ons
contacteren via 03/789 27 37 of via mail
doorverwijzer@dentalcarecenter.be.

Ons ImplantClinic team
Dr. Björn De Neef : stomatoloog
en mond-, kaak- en aangezichtschirurg, heeft reeds jarenlange
ervaring met Immediate Loading
en All-On-Four. Hij maakt voor
sommige ingrepen ook gebruik
van L-PRF.
Tandarts Yann Vandemeulebroecke : Tandarts-implantoloog, erkend door de Nederlandse vereniging voor implantologie, NVOI,
met veel ervaring in het gebied van de immediate loading, zowel solitair, partieel als
op tandeloze kaken. Zijn interesse gaat in
het bijzonder uit naar de snel evoluerende
digitale toepassingen binnen de tandheelkunde.

Tandarts Claude Herman : legt
zich de laatste jaren specifiek toe
op de prothethische behandeling
van de atrofe edentate kaken—
het All-On-Four principe met Immediate Loading. Opleiding a.a.
in New York, Lissabon (Paulo Malo), Lerse.

Assistente Marianne Simoen : is
reeds 15 jaar preventie- en tandartsassistente, staat in voor de
coördinatie en assistentie in de
ImplantClinic en NarcoClinic.
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Waarom kiezen voor een All-on-4® behandeling?
• Uw patiënten ervaren onmiddellijk een

verbetering op functioneel, fonetisch en
esthetisch vlak.
• Kortere behandeltijd en lagere kosten in
vergelijking met de gebruikelijke implantaatbehandelingen.
• Gunstige botstructuur voor geanguleerde
en axiale implantaten.
• Hoge overlevingskansen met tot 10 jaar
follow-up in de onderkaak en 5 jaar in de
bovenkaak.
• Maximaliseert de anterieure-posterieure
(AP) implantaat spreiding, terwijl belangrijke anatomische structuren worden vermeden.
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• Helpt complexe en onvoorspelbare trans-

plantaties voorkomen, waardoor de kans
op patiëntenacceptatie groter wordt.
• Hoge stabiliteit met slechts vier implantaten.
• Uw praktijk groeit dankzij de mond-aanmondreclame van uw tevreden patiënten.
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Sinds maart 2017 kunnen er zowel conserverende als chirurgische behandelingen uitgevoerd worden onder algemene verdoving in onze Narcoclinic.
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