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Stamcellen hebben de potentie cellen te vervangen die zijn beschadigd door letsel of ziekte. Als 

stamcellen onder de juiste omstandigheden worden opgeslagen bij een stamcellenbank, kunnen ze 

worden gebruikt om uiteindelijk in potentie organen, bot, kraakbeen en weefsel te vormen. 
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Stamcellen hebben de potentie cellen te vervangen 

die zijn beschadigd door letsel of ziekte. Als stamcellen 

onder de juiste omstandigheden worden opgeslagen 

bij een stamcellenbank, kunnen ze worden gebruikt 

om uiteindelijk in potentie organen, bot, kraakbeen en 

weefsel te vormen. 

Stamcellen kunnen worden gebruikt bij de behandeling 

van vele ziektes. Het gebruik van stamcellen zal in de 

nabije toekomst een enorme groei doormaken.

Stamceltherapie is het proces waarbij stamcellen 

worden gebruikt om beschadigde cellen te vervangen. 

Stamceltherapie heeft de potentie om verschillende 

ziekten en aandoeningen te overwinnen.

Voor stamceltherapie zijn veel stamcellen nodig.

De meeste mensen hebben weleens gehoord van 

embryonale stamcellen. Embryonale stamcellen zijn 

de ongedifferentieerde cellen van waaruit een mens 

groeit.  

Het verkrijgen van deze embryonale stamcellen (voor 

therapie) zorgt voor een groot moreel probleem. 

Door het verwerven van embryonale stamcellen zal de 

embryo vernietigd worden. 

Deze embryonale 

stamcellen kunnen 

onbeperkt groeien, 

maar ze zijn extreem 

kwetsbaar, waardoor 

het erg moeilijk is ze in een perfecte manier te laten 

groeien. Dit betekent dat er voortdurend nieuwe 

cellen moeten worden verkregen om te gebruiken 

voor therapie. Ook is de kans op tumorvorming na het 

inbrengen van embryonale stamcellen erg groot. 

Het is daarom te begrijpen waarom er zo’n 

controversie is rondom het gebruik van embryonale 

stamcellen.

Wat zijn stamcellen?

Stamcellen zijn lichaamscellen die in staat 

zijn zich te ontwikkelen tot verschillende cel-

typen. Het zijn de cellen waaruit elke andere 

cel ontstaat. 

Embryonale stamcellen
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Navelstrengbloed is recentelijk naar voren 

gekomen als een alternatieve 

bron van hematopoietische 

stamcellen (HSC) voor de 

behandeling van leukemie en 

andere bloedziekten.

Er zijn ongeveer 70 erkende therapieën met 

behulp van HSC. Deze behandelingen zijn allemaal 

voor bloedziekten en de meeste HSC therapieën 

worden uitgevoerd op kinderen.

De bekendste bron van stamcellen op dit moment is 

navelstrengbloed. De stamcellen worden direct na de 

geboorte van een kind verkregen uit de navelstreng. 

Het proces van het verkrijgen en opslaan van 

stamcellen uit navelstrengbloed wordt op dit moment 

door de meeste stamcelbanken gebruikt.

Er is een reden dat bijna al deze behandelingen 

op kinderen worden uitgevoerd. Het isoleren van 

stamcellen uit navelstrengbloed levert te weinig cellen 

op voor een effectieve stamcelbehandeling van een 

volwassene.

Andere nadelen voor het opslaan van stamcellen uit 

de navelstreng zijn:

• Lastig te plannen aangezien het direct na de 

bevalling moet gebeuren

• Beperkingen in het ziekenhuis waardoor het niet 

mogelijk is

• Er is maar 1 kans om de cellen te verwerven

• Geboorte is een speciaal moment

• Andere financiële uitgaven die de prioriteit 

hebben bij een geboorte

Het gebruik van embryonale stamcellen voor stamcel-

therapie is moreel verwerpelijk, waardoor deze dus niet 

te gebruiken zijn. Het lichaam bevat echter nog meer 

stamcellen. Dit zijn de volwassen stamcellen. Deze 

cellen vormen het natuurlijke groei en reparatie-mecha-

nisme in het lichaam.

De aanwezigheid van stamcellen in ons lichaam bete-

kent niet dat we deze cellen kunnen gebruiken voor 

stamceltherapie. Om stamcellen te kunnen gebruiken 

(verwerven) voor therapie moet het aan een aantal voor-

waarden voldoen:

1. De cellen moeten toegankelijk zijn

2. Er moeten voldoende cellen aanwezig zijn voor 

isolatie (verwerving)

3. We moeten de fundamentele eigenschappen ken-

nen van de cellen 

Er zijn door deze beperkingen in het lichaam maar 

weinig bronnen met bruikbare stamcellen beschikbaar.

Is er een oplossing?

Stamcellen uit navelstrengbloed

De nadelen



Mesenchymale stamcellen

Het is al vele jaren bekend dat menselijk beenmerg 
Mesenchymale stamcellen (MSC’s) bevat.

Een paar jaar geleden werd ontdekt dat MSC’s ook zijn 
terug te vinden in tanden. Deze zijn echter superieur 
aan de stamcellen gevonden in beenmerg. Deze cellen 
hebben het potentieel uit te groeien tot verschillende 
soorten weefsels zoals: spieren, kraakbeen, zenuwen, 
bot, lever, insuline afscheidende cellen, vet en andere 
vormen.

BioEden is opgericht om deze technologie beschikbaar 
te maken door het extraheren en opslaan van deze 
waardevolle cellen voor toekomstig therapeutisch 
gebruik.
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Mesenchymale stamcellen (MSC’s) zijn een 

groep volwassen stamcellen die voorkomen in 

het beenmerg. In 2003 werd ontdekt deze cellen 

ook voorkomen in tanden. De cellen kunnen 

een verscheidenheid aan celtypen vormen in het 

laboratorium, zoals: orgaanweefsel, vetcellen, 

kraakbeen, bot, pezen, spiercellen, huidcellen en zelfs 

zenuwcellen.

Mesenchymale stamcellen zijn uitvoerig onderzocht. 

In tegenstelling tot andere vormen van stamcellen, 

kunnen mesenchymale stamcellen voor klinische 

toepassingen in grote hoeveelheden uit tanden 

worden verkregen. 

In 2003 ontdekte wetenschappers dat tandpulp 

uit melktanden de meest optimale bron is voor 

mesenchymale stamcellen. Deze waardevolle 

stamcellen zijn tevens gemakkelijk te isoleren uit 

melktanden. Dit maakt ze een ideale kandidaat voor 

het gebruik bij menselijke weefselherstel.

Ze worden gebruikt om weefsel bij zowel mensen 

als dieren te herstellen. Ze hebben het vermogen 

organen, bot, kraakbeen, spieren, huid, hart en 

zenuwweefsel te regenereren en te repareren. 

Ze zijn met succes al ingezet om hartweefsel te 

herstellen, bot te genereren, als kweek van een 

vervangende luchtpijptransplantatie, leverregeneratie, 

en voor de omkering van diabetes. 

Mesenchymale stamcellen kunnen worden 

ingevroren en jaren later ontdooid zonder meetbaar 

functieverlies.

Mesenchymale stamcellen worden wereldwijd 

beschouwd als stamcellen met zéér veel potentie.

Wetenschappers ontdekken steeds meer 

toepassingen in stamceltherapie en geloven dat 

mesenchymale stamcellen in de nabij toekomst 

gebruikt kunnen worden tegen veelvoorkomende 

ziektes en aandoeningen.

De ontdekking van de mesenchymale stamcellen (MSC’s)



De eerste en één van de weinige tandstamcelbank

Wij beoordelen de tandstamcellen op levensvat-
baarheid voordat ze worden opgeslagen

BioEden bezit een octrooi voor haar werkwijze in 
het verwerken en opslaan van dentale stamcellen

Pioniers

Wetenschappers

Gepatenteerd proces
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Stamcellen opslaan met BioEden

BioEden stamcellenbank is opgericht in 2006 en heeft 

een gepatenteerde methode ontwikkeld om mesen-

chymale stamcellen uit melktanden te isoleren nadat 

ze zijn uitgevallen. Ze worden dan, voor 20 jaar of 

langer, ingevroren voor toekomstig gebruik. 

Deze cellen zijn niet beperkt tot het aantal dat uit een 

tand kan worden geïsoleerd, maar ze kunnen, binnen 

grenzen, veilig worden vermeerderd, om voldoende 

cellen te produceren voor een verwachte therapeu-

tische toepassing.

Voor stamceltherapie is een stamcelmatch vereist. 

Stamcellen uit eigen melktanden zijn altijd een match. 

Het is daarom belangrijk om een voorraad te hebben 

van de eigen stamcellen om het risico op afstoting 

door het lichaam te vermijden en om na behandeling 

een levenslang gebruik van anti-afstotingsmedicatie te 

vermijden.

Hiermee onderscheidt BioEden zich van andere stam-

cellenbanken. BioEden bezit een octrooi voor haar 

werkwijze in het verwerken en opslaan van dentale 

stamcellen. BioEden heeft laboratoria in het Verenigd 

Koninkrijk, de Verenigde Staten en Azië en opereert 

wereldwijd in meer dan 60 landen met het isoleren en 

opslaan van stamcellen uit melktanden. Het proces is 

goedgekeurd en wordt gecontroleerd door de FDA: 

Food and Drug Administration en de HTA: The Hu-

man Tissue Authority.

BioEden heeft met succes al meer dan 3 miljard stam-

cellen opgeslagen uit melktanden.
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De voordelen van stamcellen uit melktanden

Zoals aangegeven bieden stamcellen uit melktanden veel voordelen t.o.v. de stam-

cellen uit navelstrengbloed. Er zijn meer voordelen te noemen voor het verkrijgen 

van stamcellen uit melktanden:

• Stamcellen uit melktanden zijn niet controversieel.

• Stamcellen uit melktanden zijn gemakkelijk te isoleren nadat ze zijn 
uitgevallen, zonder dat de donor er last van heeft.

• De stamcellen worden op jonge leeftijd verkregen, waardoor ze nog het 
gezonds zijn.

• Jonge stamcellen uit melktanden hebben een groter vermogen zicht te 
vernieuwen of te specialiseren dan oudere stamcellen.

• Uw kind verliest 12 melktanden over een periode van 5 jaar. Dit betekent 
dat er meerdere momenten beschikbaar zijn voor het opslaan van 
levensvatbare stamcellen.

• Het proces is ‘niet-invasief’. Dit betekent dat er geen ingrepen in het lichaam 
(operaties) nodig zijn om de stamcellen te verkrijgen. Hierdoor wordt het 
gesteund door alle grote religies: katholiek, protestants, joods, islamitisch, 
hindoeïstisch en boeddhistisch.

De stamcellen blijven levenslang bewaard

Van de melktand worden 2 buisjes met elk minimaal 400.000 stamcellen verkregen. 

Deze stamcellen worden bevroren (cryogeen) bewaard voor de toekomst van uw 

kind. Op deze manier kunnen ouders hun kinderen een unieke verzekering geven.

Het opslaan van stamcellen uit melktanden bij BioEden is eenvoudig en betaalbaar!

De stamcellen blijven levenslang bewaard



Gepersonaliseerde regeneratieve gezondheidszorg wordt alge-

meen gezien als de toekomst van de medische wetenschap, en 

stamceltherapie is een fundamenteel onderdeel van deze benade-

ring.

Stamcellen zijn bijzonder omdat ze in andere soorten cellen kunnen 

veranderen, wat betekent dat ze een enorm potentieel hebben om 

leven te kunnen verbeteren en verlengen.

Hoe? Ze kunnen cellen vervangen die zijn verloren of beschadigd 

door letsel of ziekte. Dit betekent dat ze, onder de juiste omstan-

digheden, in staat zijn uit te groeien tot cellen van organen, botten, 

kraakbeen en weefsel, en dat ze daarnaast in staat zijn het immuun-

systeem te repareren.

Klinkt dat onmogelijk? Niet hier bij BioEden. Veel van de ideeën 

waarvan onze ouders dachten dat ze niet meer waren dan science 

fiction zijn inmiddels werkelijkheid geworden.
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Mike Byrom 
Chief ScienceOfficer, BioEden 

De beste manier om gezondheid in 
de toekomst te beschermen

“Naarmate ons begrip van het menselijk 
lichaam groeit, zijn we ook steeds beter 
in staat het te repareren. 
Gepersonaliseerde gezondheidszorg 
wil zeggen dat een specifieke behandel-
ing wordt ontwikkeld voor één patiënt 
die niet noodzakelijk werkt bij iemand 
anders. Dankzij deze benadering is 
het leven van duizenden en nog eens 
duizenden patiënten gered en is van 
nog eens duizenden de levenskwaliteit 
verhoogd naar een peil waar ze meer 
van het leven genieten.”

Stamcellen hebben een 
enorm potentieel. Ze 
kunnen o.a. organen, 
botten, kraakbeen en 
weefsels vormen
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Hier bij BioEden hebben we een groot  verlangen om een echt 

verschil te maken in echte levens. 

BioEden verzorgt de isolatie en opslag van zoveel mogelijk 

celtypes die in tanden worden aangetroffen. Voorbeelden 

daarvan zijn: Mesenchymale stamcellen, chondrocyten, 

adipocyten en osteoblasten, en andere celtypes. Wij zijn de eerste 

gespecialiseerde biobank ter wereld die deze nuttige cellen isoleert 

en opslaat.  

 

Onze vooruitstrevende wetenschappers zijn experts in hun 

vakgebied en zijn actief op zoek naar nieuwe therapeutische 

toepassingen voor tandcellen door samen te werken met de 

belangrijkste wetenschappers aan een aantal vooraanstaande 

academische en wetenschappelijke centra over de hele wereld. 

  

We worden gereguleerd door de relevante toezichthouders in 

de verschillende landen waar we werkzaam zijn. In het Verenigd 

Koninkrijk is dat de Human Tissue Authority (HTA), en de Food and 

Drug Administration (FDA) in de VS.  

We zijn opgericht in 2006 in Austin, Texas, en hebben inmiddels 

laboratoria voor celverwerking in het Verenigd Koninkrijk en  de VS, 

die samen klanten over de hele wereld van dienst zijn.

Professor John Hunt 
Clinical Engineering (UK CTE) The 
Institute of Ageing and Chronic 
Disease

“Fundamentele wetenschap en 
onderzoek laat zien dat stamcellen 
één van de meest veelbelovende 
richting is in de ontwikkeling van me-
dische wetenschap en toekomstige 
medische behandelingen.
Omdat ik zelf werkzaam ben in de 
regeneratieve gezondheidszorg en 
zelf medische apparatuur heb geïm-
planteerd, geloof ik dat het proces 
van BioEden een doorbraak is in 
het isoleren van de juiste aantallen 
stamcellen via een niet-invasieve 
aanpak.
Stamcellen uit tanden vormen een 
belangrijke bron van deze waar-
devolle cellen, die kunnen worden 
opgeslagen voor de toekomst.”

De toekomst heeft nog nooit zo 
zeker gevoeld
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Een uniek gepatenteerd proces
Net als veel dingen in het leven zijn cellen beter wanneer ze jonger zijn en nog niet met de tijd versleten 

zijn; daarom isoleren wij cellen uit melktanden, omdat deze het grootste potentieel hebben. Het andere 

belangrijke voordeel is het gemak waarmee de cellen kunnen worden geïsoleerd; aangezien uw kind 12 

melktanden op natuurlijke wijze kwijtraakt in een periode van ongeveer vijf jaar, is het proces volledig niet-

invasief. Dat houdt in dat u nu al voor de toekomst kunt plannen. Cellen die lijken op de cellen in melktanden 

komen ook voor in verstandskiezen; dat kan betekenen dat u ook van die tanden voordeel kunt hebben als ze 

moeten worden verwijderd.

Tandpulp isolatie

Cellen testen

Cellen opslaan

Zodra de tand wordt ontvangen op het BioEden laboratorium in Engeland, zullen de BioEden 
medewerkers direct het cellulaire materiaal uit de tand verzamelen. 

Nadat de cellen uit het tandpulp zijn geisoleerd, testen en beoordelen wij de cellen grondig voor 
opslag. Dit doen wij om een zo groot mogelijke levensvatbaarheid te kunnen garanderen.

Van de melktand worden 2 buisjes met elk 400.000 stamcellen
verkregen. Deze stamcellen worden (cryogeen) bewaard. Het gepatenteerde proces stelt 
BioEden in staat om de waardevolle tandcellen goed opgeslagen te houden tijdens het volwas-
sen leven van de donor. Dit maakt de behandeling van ziekten en aandoeningen mogelijk op 
een moment in de toekomst dat de donor daarom vraagt.

1

2

3
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De vele toepassingen
van tandstamcellen

Potentieel herstel van 
hartweefsel

Potentiële behandeling 
van huidtransplantatie na 
brandwonden of recon-

structieve chirurgie

Potentiële behandeling 
van huidtransplantatie na 
brandwonden of recon-

structieve chirurgie

HART

HUID

TANDEN

DIABETES

HERSENCELLEN

BOT EN KRAAKBEEN

OGEN

VETCELLEN

BLOEDVATEN

ORGANEN

BEROERTES

ZENUWEN

Potentiële behandeling 
voor diabetes mellitus

Potentiële behandeling 
voor Parkinson en Alzhei-
mer en motorneuronaan-

doeningen

Potentiële behandeling 
voor het herstel van bot-

ten, kraakbeen en weefsels 
in gewrichten

Potentiële behandeling 
in het herstellen van het 

gezichtsvermogen na een 
blessure

Potentiële behandeling in 
het herstel van het zenuw-

centrum

Potentiële behandeling in 
het herstel van bloedvaten

Potentiële behandeling in 
het herstellen van weefsel, 

zoals lever en longen

Potentiële behandeling in 
het herstel van het zenuw-

stelsel

Potentieel herstel van rug-
gengraat, perifere zenuws-

telsel en hersenletsel

De mogelijkheden voor therapeutische toepassingen met stamcellen zijn legio. Hieronder 
ziet u de verschillende potentiële behandelingen welke met stamcellen mogelijk zijn.
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Neem nu de beslissing
Het opslaan van stamcellen van uw kind is een zeer wijze beslissing. Onderzoek wijst uit dat steeds meer 

mensen in de toekomst stamcellen nodig zullen hebben bij een medische behandeling. Dat deze stamcellen ge-

leverd kunnen worden door de publieke stamcelbanken is echter zeer klein. 

Icit dolut es sequod-
itate dolecerum vel 
et eos ut imil milignis 
suntis ab ipid explit 
volest estrunto ium 
facerum

Otas ent facepellici 
tem andae laborpores 
rerciis aut mo beribus 
dolorepro offictur, 
sedipicat. Xere dolore 
voles

• 1 op de 3 mensen zal stamceltherapie nodig hebben in zijn of haar leven. 

• Voor stamceltherapie is een stamcelmatch vereist. Stamcellen uit eigen 
melktanden zijn altijd een match. 

• De kwaliteit van stamcellen gaat achteruit bij het ouder worden. Bewaar ze nu 
ze nog het gezondst zijn. 

• Stamcellen zijn toepasbaar bij potentiële behandelingen van o.a.: 
hartziekten, diabetes, gezichtsvermogen, beschadigde organen, beroertes, 
huidbeschadigingen, tanden, degeneratieve ziekten, beschadigd bot en 
kraakbeen. 

• Het is de enige niet-invasieve methode van stamcelisolatie en opslag van 
uitgevallen melktanden. 

• BioEden is pionier en marktleider in het isoleren en opslaan van stamcellen 
uit melktanden. 

• Het proces is gepatenteerd en uniek. 

• U wordt geïnformeerd over de stappen in het proces van stamcelisolatie en 
opslag. 

• Succesvolle isolatie verzekerd. Lukt het niet om vitale cellen uit de tand te 
isoleren, dan zullen wij de procedure kosteloos herhalen bij een nieuwe tand. 
Eén tand volstaat in de meeste gevallen voor het isoleren van voldoende 
stamcellen.
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Prijzen en Tarieven
BioEden staat voor transparantie en duidelijkheid van de kosten.

Het totaalbedrag omvat:

€ 45

€ 250

€ 1535

€ 1830

Afnamekit

Laboratorium vergoeding

20 jaar opslag

Totaal 

Deze heeft u direct nodig na het uitvallen van de tand. U ontvangt 
deze binnen enkele dagen na uw bestelling.

Dit zijn de kosten voor het proces van het verkrijgen van de 
stamcellen uit de melktand.

Eenmalige kosten voor de komende 20 jaar opslag. Na 20 jaar kunt u 
tot levenslang verlengen.

De totale kosten bedragen € 1830. Dit bedrag is zonder extra bijkomende 
kosten, nu of in de toekomst.

• De tandafnamekit.

• Bloedafname van de donor bij u thuis of op 
locatie bij u in de buurt.

• Koerier voor twee keer afzonderlijk vervoer van 
de tandafnamekit en bloedbuisje naar BioEden 
laboratorium in UK.

• De stamcelextractie in het BioEden laboratorium.

• Het in- en extern testen van de stamcellen.

• De opslag voor 20 jaar van gegarandeerd 
gezonde stamcellen.

• De opslag van een extra buisje met stamcellen 
als backup.

• Opslag van 2 buisjes stamcellen met 
gegarandeerd een minimum van 400.000 
stamcellen per buisje.

• Het eventueel uitgeven van de cellen bij een 
behandeling.

• Contact tussen BioEden en de behandelende 
instantie bij uitgifte van de stamcellen.
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U maakt het verschil
Het opslaan van stamcellen van uw kind is een zeer wijze beslissing. Onderzoek wijst uit dat steeds meer 

mensen in de toekomst stamcellen nodig zullen hebben bij een medische behandeling. De kans dat deze stam-

cellen geleverd kunnen worden door de publieke stamcelbanken is echter zeer klein. De kosten in de gezond-

heidszorg stijgen en de optie om eigen stamcellen op te slaan is voordeliger dan de meeste mensen denken. 

Het opslaan van stamcellen uit melktanden is eenvoudiger dan u denkt. In 3 eenvoudige stappen zorgt u er-
voor dat de stamcellen van uw kind levenslang bewaard kunnen worden.

Volg nu onderstaande stappen en draag bij aan de gezondheid van uw kind.

1

2

3

Meld u aan

Tand opsturen

Bloedmonster

Ga naar https://www.bioeden.nl/pakket/ om u aan te melden. 
Wordt lid van BioEden en ontvang uw tand afnamekit.

Wacht tot de melktand uitvalt en stuur de tand op naar BioEden UK 
met de geleverde tand afnamekit (de koerier voor transport wordt 
door ons geregeld).

Binnen 5 dagen, na het uitvallen van de tand, wordt er door PMO 
een bloedmonster van de donor afgenomen. Ook dit bloedmonster 
stuurt u per koerier (door ons geregeld) naar BioEden UK.



BioEden Hoofdkantoor UK:

BioEden UK Ltd. (lab)

3M Buckley Innovation Centre

Firth Street

Huddersfield

West Yorkshire HD1 3BD, UK

BioEden Nederland
Postbus 150

1230AD Loosdrecht

 033-2069842
 www.bioeden.nl
 info@bioeden.nl


