
 

 

 

 

Digitale vooruitgang met CAMLOG 
Progressive Line i.c.m. CEREC®
Drs. Ronald Kooistra
Groningen • 30 september 2021

Implanteert u in uw praktijk en wilt u meer weten over immediate implantologie en de 
CEREC® digitale workflow? Haal het maximum resultaat uit uw implantologiebehandelingen 
tijdens deze praktische avond. 

Informatieavond

Doelgroep
Tandarts-implantoloog die de digitale 
workflow met CEREC® i.c.m. implantologie wil 
optimaliseren. Dus extraheren, implanteren en 
temporiseren met CEREC® op dezelfde dag. 

Spreker 
Drs. Ronald Kooistra

Datum en tijd
Donderdagavond 30 september

Niveau
Beginnend/ervaren tandarts-implantoloog

Kosten
Deelname is gratis

Soort event
Fysiek 

Locatie
Tandartspraktijk Kooistra
Reddingiusweg 60
9744 BM Groningen



Programma
18.00 uur Ontvangst met soep en broodjes 
18.45 uur Opening
  • Progressive Line, het CAMLOG tapered implantaat 
  • Indicatiestelling 
  • ‘Active’ indications & immediate loading met PMMA Provisionals
  • Prothetische Socket Seal
20.15 uur Koffiepauze
20.30 uur Vervolg programma
  • CBCT planning en het vervaardigen van boormallen
  • Materiaal keuze en gebruik van TiBase en Scanpost
  • De connectie met het tandtechnische laboratorium en milling centra
  • CEREC® scannen en de workflow van implantaat tot kroon 
21.30 uur Afsluiting en borrel

Maak kennis met Drs. Ronald Kooistra
Ronald Kooistra is geboren en getogen in Groningen. Na het afstuderen als tandarts
in 1990 werd een tandartspraktijk in Hoogkerk overgenomen. De éénkamerpraktijk 
is inmiddels uitgegroeid tot een mondzorgcentrum met vijf behandelkamers en een 
tandtechnisch laboratorium. Er zijn ruim 20 medewerkers werkzaam op de drie locaties 
die de praktijk telt. 

De nadruk in de praktijk ligt op innovatie en digitalisering. Digitale röntgen, intra-oraal scannen en de connectie 
met het tandtechnisch laboratorium spelen een belangrijke rol.

Ronald Kooistra is sinds 2011 als ISCD gecertificeerde CEREC® trainer nauw betrokken bij de educatie van 
tandartsen voor de implementatie van de digitale workflow in hun praktijk. Als Key Opinion Leader voor diverse 
beursgenoteerde firma’s is Ronald Kooistra betrokken bij de nieuwste trends in de digitale tandheelkunde.

Memberships
Gecertificeerde CEREC® trainer
NVOI implantoloog

Aanmelden en registratie
U kunt zich opgeven voor deze avond via: eddybastiaannet@camlog.nl 
Wilt u onderstaande gegevens e-mailen? 
Praktijknaam - Tandarts - Adres en woonplaats - E-mail - Telefoonnummer

Indien u zich opgeeft rekenen wij op uw komst i.v.m. de beperkte beschikbaarheid. Wacht niet te lang met 
opgeven want vol = vol.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Eddy Bastiaannet  |  Account Manager Noord-Nederland
M 06 5497 2836  |  E eddybastiaannet@camlog.nl
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