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mij legt dat de basis voor een fantastische samenwerking en 

dus een kwalitatief goed stuk mondzorg. Als team kennen 

wij elkaar door en door en wij zijn hierdoor goed op elkaar 

ingespeeld. Wij overlappen elkaar allemaal wel enigszins, 

maar iedereen heeft zijn eigen specialisme, doet dat waar hij 

of zij goed in is; van de assistente tot aan de tandarts en van 

de mondhygiëniste tot aan de implantoloog. 

Met gepaste trots wil ik u daarom aan de hand van dit 

magazine laten zien wie wij zijn en waar wij voor staan, 

zodat ú weet wat u van óns kunt verwachten. Want kennis 

van en vertrouwen in de mondzorg bij CIET maakt dat u op 

een ontspannen manier bij ons in de stoel plaatsneemt. 

Ons mooiste resultaat is een patiënt die tevreden is met de 

zorg die wij verlenen en (weer) glimlachend de wereld 

tegemoet treedt!’

Laurens Wiggers

Tandarts, implantoloog en tandtechnicus

Soms zijn er van die bijzondere momenten in het leven dat je 

belandt op een punt waarbij je met verbazing achterom kijkt.    

Zo’n hoogtepunt hebben wij onlangs bereikt met het 

betrekken van een prachtig nieuw pand op het Gezondheidspark 

in Hengelo. Ik ben trots, maar ook geraakt door het feit dat 

ik samen met mijn vrouw Pauli en ons geweldige team 

medewerkers deze droom heb kunnen verwezenlijken. Niet 

alleen om dat fantastische gebouw, maar vooral ook omdat 

het hét bewijs is van dat waar wij de laatste jaren hard aan 

heb gewerkt en dat waar wij voor staan: het leveren van de 

allerbeste mondzorg, in de breedste zin van het woord. Het 

is  een lange weg geweest die ik met heel veel plezier heb 

afgelegd en waarop ik personen heb mogen ontmoeten die 

mij hebben gemaakt tot dat wat ik nu ben. 

Ik durf oprecht te zeggen dat ons team veel  spirit heeft. 

Onze neuzen staan allemaal dezelfde kant op; iedereen 

werkt met een stuk passie voor dit vak. Maar wij zorgen er 

samen ook voor dat we het goed hebben met elkaar. Voor 

Voorwoord
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Buro Fons Nijland tekende 
voor het ontwerp van het pand
Vormgeving van een gebouw is iets dat je als ontwerper naar je toe probeert te 

trekken; als een soort stempel waarin je de ontwerper herkent. Buro Fons Nijland 

heeft een brede kennis op het gebied van bouwtechniek en bouwmethodiek en 

zijn stempel, na zevenentwintig jaar ervaring in de Twentse bouwwereld, 

inmiddels wel gedrukt.

Om een zo optimaal mogelijk ontwerpvoorstel te kunnen maken, is goed luisteren 

naar de klant een allereerste vereiste. De ideeën ontstaan aan de hand van het 

programma van eisen en worden later verder uitgewerkt, tezamen met 

gespecialiseerde adviseurs, constructeurs en interieur- en landschapsarchitecten. 

In het lichte pand aan de Bornsestraat wordt ruim tijd genomen om ieder project 

op een unieke manier te ontwikkelen, waarbij kwaliteit, uitstraling en functionaliteit 

van het gebouw altijd de belangrijkste uitgangspunten zijn. Daarnaast wordt gelet 

op eigenheid, expressiviteit en emotie. Er wordt bij voorkeur gewerkt met duurzame 

materialen zoals beton, zink, riet en hout, die samen een natuurlijke uitstraling 

geven aan het pand. 

Ieder project vraagt om een eigen invulling en is altijd op maat gesneden. Zo heeft 

Buro Fons Nijland in de loop der tijd al veel prachtige panden mogen realiseren, 

waar zij best een beetje trots op zijn!

‘Mijn creativiteit kreeg ik mee bij mijn geboorte. De opleiding Bouwkunde die 

ik later heb gedaan is een degelijke basis voor het vak dat ik nu uitoefen. 

Hierdoor zijn wij prima in staat een pand te ontwerpen dat constructief 

stevig in elkaar zit en dus veilig en goed gebouwd kan worden.’

Buro Fons Nijland 

Bornsestraat 107 

7556 BD Hengelo (OV) 

074-2421111

info@fonsnijland.nl 

www.fonsnijland.nl



Harink Bouwingenieurs 
bouwt niet vóór de klant, 
maar mét de klant
Neven Jurriën en Martijn Harink noemen zichzelf geen aannemers, maar bouw-

ingenieurs. ‘Wij zitten namelijk náást de klant, om sámen iets te bouwen. Wij 

bouwen niet vóór de klant, maar mét de klant. Dit betekent dus ook dat we het 

gehele bouwplan gezamenlijk onder de loep nemen.’

De  kracht van Harink bouwingenieurs is hun aanbod van een totaalconcept: het 

bouwmanagement, het optimaliseren én realiseren van een ontwerp. Niet alleen 

bouwen dus, maar ook het ontwerp heel kritisch van A tot Z doornemen, 

de technische tekeningen optimaliseren en weloverwogen keuzes maken. 

De opdrachtgever beschikt namelijk altijd over een bepaald budget waarbinnen het 

plan moet passen. Door aan de ene kant te besparen, kan aan de andere kant weer 

worden geïnvesteerd in bepaalde zaken. ‘Wij doorlopen samen met de klant de 

(fi nanciële) voor- en nadelen van deze keuzes, waarna de klant uiteindelijk zelf 

bepaalt waar het totaalbudget wordt ingezet. Op deze wijze ontstaat er een goed 

doordacht plan dat past binnen het budget en waarbij rekening is gehouden met 

de specifi eke eisen en wensen van de klant. Omdat wij zo betrokken zijn is iedere 

bouw net zoveel ons kindje als het kindje van de opdrachtgever zelf. Wij zijn vaak 

net zo blij met het pand als onze klant!’ 

Het tweemansbedrijf fungeert als hoofdaannemer, werkt met onderaannemers en 

is hierdoor erg fl exibel. Zij doen zowel de projectbegeleiding als de uitvoering. Door 

een goede gedetailleerde werkvoorbereiding wordt de bouw vaak snel en goed 

gerealiseerd. Jurriën en Martijn zijn van begin tot eind bij de bouw betrokken en 

weten dus ook waaróm de klant voor bepaalde zaken heeft gekozen. 

‘Wij denken mee, van het bouwmateriaal tot aan de keukeninrichting, 

waarbij we gebruik kunnen maken van ons netwerk. Maar als de klant 

kiest voor een leverancier waarmee hij al jaren zaken doet is dat ook 

prima. Alles kan gecombineerd worden.’ 

Harink Bouwingenieurs

Hoffmeijerweg 16

7495 RZ  Ambt Delden

074-3763965

info@harink-bv.nl

www.harink-bv.nl
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Mijn oom Theo Brand, had een 

tandtechnisch laboratorium in 

Hengelo waar ik van kinds af 

aan al graag kwam. Er is een 

foto van mij als vijfjarig jongetje, 

prutsend met een tangetje aan 

een prothese.



Voor mij was het dan ook een logische 

keuze na de Havo de tandtechnische 

opleiding te gaan volgen. Tijdens die 

studie heb ik bij verschillende vooraan-

staande tandtechnische laboratoria 

mogen werken waaronder die van Paul 

Oey, een tandarts met een kwalitatief 

hoogstaand tandtechnisch 

laboratorium in zijn praktijk, 

waar gewerkt werd volgens 

bepaalde behandelconcep-

ten. Hij onderscheidde zich 

van alles wat ik tot dan toe 

had gezien. Zo wilde ik ook 

werken! 

Want als tandarts kun je 

samen met een patiënt een 

bepaalde koers uitzetten, terwijl een 

tandtechnicus slechts af en toe wordt 

betrokken bij dat proces. Een groot 

voordeel van een tandtechnisch labo-

ratorium in een tandartspraktijk is dat 

je als tandtechnicus van begin tot eind 

betrokken blijft en dus ook het uitein-

delijke eindresultaat ziet. De tandtech-

nicus kan zichzelf hierdoor voortdurend 

blijven verbeteren, want een tandtech-

nicus buiten een tandartspraktijk ver-

liest zijn werkstuk uit het oog op het 

moment dat het klaar is en het wordt 

afgeleverd bij de opdrachtgever.

Mijn oom en Paul Oey advi-

seerden mij vooral tand-

heelkunde te gaan doen. Ik 

ambieerde dat ook zeker, 

maar moest, om te worden 

toegelaten tot de studie 

eerst VWO doen. Overdag 

werkte ik daarom bij Paul 

Oey als tandtechnicus, in de 

avonduren deed ik het VWO. 

Daarna kon ik naar de Vrije Universiteit 

(de ACTA) in Amsterdam. Ik was erg 

gedreven en wilde daar vooral mijn doel 

bereiken. Eén van mijn docenten op de 

universiteit was Gert de Lange; een 

prominent implantoloog-parodontoloog 

met een eigen praktijk in Amstelveen. 

Laurens Wiggers

Gedreven door esthetiek

“Ik wil

samen 

een koers 

uitzetten”

lees verder op de volgende pagina
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Hij vond het opvallend dat ik, als een van de weinige studenten, tandtechnicus was. 

Ik mocht bij hem in de praktijk ervaring op doen en ging aan de slag als tandtechnicus. 

Ik heb er uiteindelijk vier/vijf jaar gewerkt; de implantologie was een specialisme dat 

totaal nieuw was voor mij en ik vond het geweldig. Gert de Lange heeft mij toen 

beloofd mij te helpen als ik mij ooit in de implantologie zou specialiseren. 

Ik was negenentwintig toen ik op 29 september 1996 als tandarts afstudeerde en 

de praktijk overnam van tandarts De Jonge. Nog geen jaar later, op 3 augustus 1997, 

opende ik, samen met mijn vrouw Pauli, de deuren van onze eigen praktijk aan de 

Brecklenkamp, met twee behandelkamers en een inpandig tandtechnisch laboratorium. 

Ik kon eindelijk de koers uitzetten die ik voor ogen had gehad. We leerden mensen 

naar de mondhygiëniste te gaan en hun gebit beter te verzorgen. We adviseerden 

patiënten ernstig beschadigde tanden en kiezen te vervangen in plaats van deze 

iedere keer weer te laten repareren. Hierdoor hadden patiënten op de lange duur 

steeds minder reparaties nodig. 

In 2005 vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging en begon ik aan de specialisatie 

implantologie. Tijdens het eerste congres kwam ik Gert de Lange weer tegen. Hij 

kwam zijn belofte van destijds meer dan na en heeft mij in drie jaar tijd alle fi jne 

kneepjes van het vak geleerd, zonder enige geheimnissen. Hij kwam daarvoor bij mij 

in de praktijk. Fantastisch! Na drie jaar kon ik mijn diploma ophalen voor implantoloog. 

Maar toen paste de praktijk niet meer bij mij. 

Ik ben vier jaar bezig geweest met het verwezenlijken van mijn nieuwe praktijk waar 

we in augustus 2012 zijn gestart. We zitten op een prachtige locatie op het gezond-

heidspark in Hengelo en er is gebouwd volgens de allerlaatste normen. Het pand 

past bovendien bij het product en de kwaliteit die we willen leveren, want de reguliere 

tandheelkunde kan echt niet meer zonder implantaten. 

Ik ben er heel erg trots op dat wij dat met ons prachtige team allemaal in huis 

hebben!

vervolg ‘Gedreven door esthetiek’

Laurens Wiggers: ‘Mijn ouders zijn 

belangrijk geweest in mijn leven. Zij 

hebben mij laten studeren en mij 

altijd gestimuleerd. 

Pauli is belangrijk voor ons gezin, 

maar ook voor de zaak; zij is mijn 

rechter hand. Maar dat geldt ook 

voor mijn sterke team. Daar ben ik 

heel gek mee. Het zijn groeibriljantjes, 

stuk voor stuk.’



Mondheelkunde omvat het reguliere tandheelkundige 

werk van het gebit, zoals controles, vullingen, 

tandsteenverwijdering, etc. Maar mondheelkunde 

is ook ‘Waar wilt u naartoe met uw gebit?’ Wilt u 

de grijze vervullingen vervangen, bent u ontevreden 

over uw gebit? Wat zijn uw problemen en wat kunnen 

wij daaraan doen? Maar vooral, wat zou u willen? 

Van uw wensen wordt samen met de tandarts een behandel-

plan gemaakt. Voor iedereen is een oplossing. Welke oplossing 

u kiest maakt ons niet uit, mits het tandheelkundige mogelijk 

is uiteraard. Pas als de patiënt tevreden is zijn wij dat ook. Dat 

vinden we het allerbelangrijkst. 

Een optimaal resultaat heeft alles te maken met vertrouwen. 

Een goede communicatie met patiënten draagt bij aan dat 

vertrouwen en resulteert in een correcte behandeling. 

Om u de behandeling te kunnen geven die nodig is, beschikt 

ons pand over een wachtkamer waarin u zich heerlijk kunt 

ontspannen en acht behandelkamers waarvan er twee 

steriel zijn ingericht, speciaal voor de implantologie. Ons team 

bestaat uit een implantoloog, twee tandartsen, management-

assistentes, mondhygiënistes en preventieassistentes.

Uiteraard beschikken wij ook over de allernieuwste apparatuur 

waaronder een 3D-CT scan. Op de eerste verdieping is tevens 

een tandtechnisch laboratorium gevestigd.

Om die kwaliteit nog eens extra te benadrukken zijn wij vanaf 

midden 2013 een HKZ-gecertifi ceerde praktijk voor implantologie. 

Dat houdt in dat wij als praktijk aan alle kwaliteitsnormen 

voor zorg en welzijn voldoen. Verzekeringsmaatschappijen 

zullen steeds meer vragen om een dergelijk certifi caat bij de 

verstrekking van zorgvergoedingen. 

 

Waar wilt u naartoe 
met uw gebit?
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‘Ik woonde als kind naast een 

tandtechnisch bedrijf waar ik me erg 

toe aangetrokken voelde. Ik gluurde 

er vaak door de ramen en om de 

deur om te zien wat daar gebeurde. 

Naar aanleiding van een kleine 

advertentie in de krant ben ik jaren 

later als leerling in de tandtechniek 

terecht gekomen.  Ik werd gegrepen 

door het vak en begon op mijn 

drieëntwintigste mijn eigen zaak. 

Inspirator Theo Brand

Een passie voor
de tandtechniek



Het beroep ontwikkelde zich in de jaren 

zestig steeds meer. Tot die tijd maakten 

tandartsen vaak zelf de kunstgebitten, 

tegenwoordig protheses genoemd. Tot 

de jaren zeventig zag je nog wel eens 

mensen met vier, vijf, zes tanden uit de 

mond of mensen die zelfs tandeloos 

waren. Vanaf die tijd werd dat beeld 

steeds sporadischer. In de loop der 

jaren nam de tandtechnicus steeds 

meer werk uit handen van de tandarts 

en specialiseerde zich in het vervaar-

digen van kronen, bruggen en protheses. 

Mijn beroep als tandtechnicus is een 

heel grote passie geweest, vijftig jaar 

lang. Inmiddels ben ik alweer vele jaren 

met pensioen, maar de lijntjes met het 

vak liggen er nog steeds. Ik durf wel te 

zeggen dat ik mijn passie op mijn neefje 

Laurens heb overgebracht. In mijn tweede 

laboratorium, aan de Paul Krügerstraat, 

kwam hij als klein jongetje al regelmatig 

over de vloer. Vanaf het moment dat 

Laurens bij ons binnenkwam had hij veel 

interesse in de tandtechniek. Vele jaren 

later was hij zo betrokken bij de zaak dat 

hij van meet af aan de potentiële kandi-

daat was voor de overname van mijn 

bedrijf, maar ik merkte ook dat hij de 

ambitie had om tandheelkunde te gaan 

studeren en heb hem geadviseerd dat 

vooral te gaan doen. Laurens had duide-

lijk meer in zijn macht dan alleen het 

bedrijf leiden en tandtechnicus te zijn. Ik 

had gelukkig inmiddels een heel goede 

overnamekandidaat.

Met de kennis en kunde die Laurens 

inmiddels had was hij absoluut de beste 

leerling op de opleiding voor Tandtechniek. 

Dat weet ik zeker. Ik was zelf voorzitter 

van de examencommissie en kwam 

regelmatig op de vakschool in Nieuwegein. 

Er werd over hem gepraat. Ik heb mijn 

handtekening onder zijn examen mogen 

zetten. Hij heeft het geluk gehad goede 

leermeesters te hebben gehad in de 

tandtechniek en hij heeft veel kansen 

gekregen, die hij met beide handen heeft 

opgepakt. Het heeft hem gevormd.

Eind jaren tachtig heeft Laurens de 

beginfase van de opkomst van de 

esthetische tandheelkunde en implan-

tologie in Nederland meegemaakt. Hij 

heeft daar veel van opgestoken.

Ik ben erg trots op het pad dat Laurens 

heeft bewandeld; eerst tandtechniek, 

vervolgens tandheelkunde studeren, en 

nu, als kroon op zijn werk, een zeer 

moderne praktijk neerzetten. Ik kom er 

graag en ben blij dat ik daar nog een 

heel klein beetje aan heb mogen bij-

dragen. 

Een aantal factoren heeft een grote rol 

gespeeld bij de totstandkoming van 

zijn praktijk. Het is niet alleen maar 

denkwerk, maar je moet zeker ook 

creatief en praktisch zijn. Het valt of 

staat met de kwaliteit die hij levert, 

maar dat doet-ie zeker! Wat zijn hoofd 

denkt maken zijn handen.’
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Philip Wiggers is eigenaar van Dental Esthetics, een nieuw, uiterst modern, 

tandtechnisch laboratorium dat is gevestigd in het tandheelkundige centrum CIET 

op het gezondheidspark in Hengelo. Samen met twee personeelsleden legt hij zich 

daar toe op het vervaardigen van implantaten, facings en  kroon- en brugwerk in 

opdracht van meerdere tandartsen in de omgeving. Hiervoor maakt hij gebruik 

van onder andere Zirkon Zahn apparatuur, ontworpen door de Zuid Tiroler Enrico 

Steger, een man met passie, die de tandtechniek naar een hoger plan wil tillen om 

op topniveau te kunnen presteren.  

Hierdoor kan Dental Esthetics veelal enorm gecompliceerde en esthetisch 

gespecialiseerde werkstukken vervaardigen met de kwaliteit waarnaar zij streven. 

Het werk mag bovendien absoluut niet meer te onderscheiden zijn van het 

originele gebit. Philip is een man met een enorme passie voor zijn vak; hij houdt 

niet op voordat de werkstukken helemaal naar wens zijn. ‘Het is prachtig te zien 

hoe blij wij de mensen maken met ons werk. Sommige patiënten zijn zelfs zo 

enthousiast dat vaak hier in het lab al wordt besloten die andere minder mooie 

tand dan ook maar meteen te laten vervangen.’ 

Alle apparatuur is in het laboratorium aanwezig om het gehele proces van begin 

tot eind in eigen hand te houden; van de onderstructuur tot aan de allerlaatste 

kleurcontrole. Er hoeft dan ook niets te worden uitbesteed. Het voordeel daarvan is 

dat het werkstuk door slechts weinig handen gaat. Philip blijft hierdoor betrokken 

en kan zo op ieder moment bepalen of er nog aanpassingen nodig zijn. 

Er wordt niet gewerkt met een voorraad of volgens standaard basis werk. Zoals de 

patiënt het wil hebben wordt het gemaakt, voor zover het technisch en esthetisch 

mogelijk is uiteraard. Voor de tandarts is het handig te weten dat hij ieder moment 

kan binnenlopen om zijn opdracht te bekijken. ‘Als ik vragen over een esthetisch 

werkstuk heb, neem ik contact op met de tandarts en kunnen we vrijwel direct om 

de tafel. Maar functionaliteit gaat uiteraard altijd voor esthetiek. De kauwfunctie 

moet er ook zeker op vooruit gaan. Als ik daar maar een beetje aan twijfel, 

bespreek ik ook dat eerst met de tandarts. 

Het is een ambacht en dat maakt ons vak het mooiste beroep dat er is. Zeker in 

combinatie met de huidige moderne digitale techniekmogelijkheden.’

Gecompliceerde en esthetisch 
gespecialiseerde werkstukken 
van Dental Esthetics

Dental Esthetics 

Gevestigd in het tandheelkundige 

centrum CIET op het gezondheidspark

Sabina Klinkhamerweg 15

7555 SK Hengelo      

074-2567898



‘Ik heb een ultramodern Zirkon 

Zahn apparaat in huis dat simultaan 

kan frezen en waarmee we 

kunnen corrigeren op 0,001 mm. 

Het is een uniek instrument en 

absoluut mijn paradepaardje. 

Zelfs dat proces hoef ik dus niet 

uit handen te geven. In de toekomst 

komt er een nieuwe micro wave 

Zirkon Zahn sinteroven op de 

markt evenals het allernieuwste 

mondscanapparaat. Daar verheug 

ik me ook weer enorm op. Het is 

apparatuur waar ik graag in 

investeer om mijn vak nóg beter 

te kunnen doen.’
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Een behandeling met implantaten vergt een goede 

voorbereiding. Als de tandarts twijfelt over de 

grootte en de stand van de kaak, wordt er eerst een 

3D CT scan gemaakt. Het verschil met een gewone 

röntgenfoto is dat dat een plat beeld is en dat de CT 

scan in 3 dimensies weergeeft. 

We kunnen hierdoor behalve de hoogte, ook de diepte van de 

kaak in beeld krijgen en dus veel beter bepalen of er genoeg 

ruimte is om de gewenste implantaten te kunnen plaatsen.

Het scanapparaat hebben we hier in huis. Daarvoor is een 

speciale röntgenkamer ingericht. Het is een foto die van 

buitenaf wordt gemaakt waarvoor de patiënt geen speciale 

voorbereiding nodig heeft. In een halve minuut is het pijnloze 

onderzoek achter de rug. Om dit apparaat te mogen bedienen 

moet een speciale röntgencursus worden gevolgd wat wij 

uiteraard hebben gedaan. 

Het feit dat wij het apparaat in onze praktijk hebben geeft 

ons de mogelijkheid een betere en snellere voorbereiding te 

treffen voor bijvoorbeeld het plaatsen van implantaten. Een 

absolute win-winsituatie dus, voor de patiënt en voor ons.

Alles is zichtbaar
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‘In het midden van de jaren 

tachtig vroeg Theo Brand mij of 

zijn neef Laurens bij ons in het 

praktijklaboratorium ervaring 

mocht komen opdoen.

 Oom Theo had een groot 

tandtechnisch laboratorium in 

Hengelo en zag in Laurens een 

geschikte kandidaat 

voor een mogelijke opvolging.

Inspirator Paul Oey

Tandheelkunde op 
eredivisie niveau



Ik was in die tijd algemeen tandarts en 

had een praktijk in Nordhorn, vlak over 

de grens met Duitsland. Het zwaartepunt 

van onze behandelingen lag op totale 

gebitsreconstructies die toen nog 

werden uitgevoerd op een tegen-

woordig “vergeten manier”. Zo kwam 

Laurens, toen al een gediplomeerd 

tandtechnicus, bij ons in het praktijk-

laboratorium om ervaring op te doen 

met totale rehabilitaties. Laurens 

maakte bij ons kennis met een andere 

soort tandtechniek en tandheelkunde 

en vond het vak zichtbaar leuk. Hij was 

als tandtechnicus zeer getalenteerd en 

voelde zich sterk verbonden met het 

werk dat hij deed, maar begon zich in de 

loop der tijd toch ook steeds meer voor 

tandheelkunde te interes-

seren. Hij had een heel 

goede verstandhouding 

met de twee andere tand-

technici in het praktijk-

laboratorium waarmee 

veel kennis en ervaring 

werd uitgewisseld. De oor-

spronkelijke geplande vier 

maanden die hij bij ons zou 

blijven werden drie volle 

jaren. Helaas voor Theo 

Brand keerde Laurens 

daarna niet meer terug naar zijn labora-

torium in Hengelo, maar ging hij door 

naar Amsterdam om aan ACTA tand-

heelkunde te studeren. 

Ik sprak in die tijd Gert de Lange, een 

opinieleider in Nederland op het gebied 

van de implantologie en parodonto-

logie en een oude bekende uit mijn 

Amsterdamse tijd. Laurens had bij ons 

ingewikkelde tandtechniekwerkstukken 

gemaakt, waardoor hij mijns inziens een 

uitstekend tandtechnicus bij Gert in de 

praktijk zou kunnen zijn. Ik kon het niet 

nalaten om hem over Laurens, één van 

zijn studenten, te vertellen. 

In 1989 stopte ik als tandarts en na een 

specialisatie tot orthodontist vestigde ik 

me in Enschede aan de Oldenzaalsestraat. 

Laurens had zich toen als afgestudeerd 

tandarts al verder ontwikkeld in de 

implantologie. Toen hij zijn eigen prak-

tijk in Hengelo begon kwam ik hem 

weer tegen. In de jaren die volgden 

ontstond er een prachtige samenwer-

king. Bij gecompliceerde behandelingen 

reserveren wij tijd om bij elkaar te 

komen, om samen het behandelplan te 

maken. Daarin is wel iets veranderd 

vergeleken met vroeger. Toen maakte ik 

het behandelplan. Mijn ervaring heeft 

mij echter geleerd dat degene die de 

patiënt als laatste gaat behandelen de 

“kapitein op het schip” moet zijn en de 

eindbeslissing moet nemen over het te 

kiezen behandelplan. Laurens dus!

Implantologie is een specialisme waar-

voor je als tandarts veel in 

huis moet hebben, want 

implanteren in het front is 

een heel andere tak van 

sport dan implanteren 

achter in de mond. Dat 

komt omdat vóór in de 

mond een gecompliceer-

dere botsituatie is en 

omdat je nog veel meer 

moet letten op de esthe-

tiek. Het is als het verschil 

tussen afdelingscompe-

titie en eredivisie. Omdat Laurens, 

voordat hij implantoloog werd, ook 

ervaring heeft opgedaan in de technische/ 

constructieve kant van het kroon- en 

brugwerk, past de rol van implantoloog 

hem goed. Hij blijkt bij het maken van 

behandelplannen een inventieve denker 

te zijn en heeft een groot overzicht op 

het gebied van de tandheelkunde. 

Bovendien moet je de behandelend 

tandarts kunnen vertrouwen, omdat 

vertrouwen de belangrijkste basis is voor 

de relatie tussen patiënt en behandelaar. 

Dat vertrouwen biedt Laurens met zijn 

team zeker.  Als collega hoop ik nog lang 

met Laurens te mogen samenwerken. 

Ik wens hem en zijn team heel veel 

geluk met de nieuwe praktijk.’

“Vertrouwen

is de basis 

tussen 

patiënt en 

behandelaar”
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All Dent bv

Ravelijn 15

3905 NT Veenendaal

0318-509060

info@alldent.nl

www.alldent.nl

Alldent Dental Equipment is leverancier op het gebied van

de inrichting van tandheelkundige praktijkruimtes. Iedere 

klant heeft eigen wensen. Deze worden geïnventariseerd en 

aan de hand daarvan wordt een doordacht plan gemaakt 

voor de (her)inrichting van de praktijk.

All Dent is vooral gespecialiseerd in apparatuur rondom 

mondhygiëne-, tandarts- en orthodontiepraktijken, maar 

onderscheidt zich nog eens extra in de markt door de hoge 

mate van service die zij verlenen. Zij kunnen u namelijk 

desgewenst ook van hulp zijn bij bijvoorbeeld de verzorging 

van uw KEW-dossier, röntgenmetingen en de hygiëne 

vraagstukken. Bovendien levert All Dent een hoogwaardige 

after sales service. De monteurs komen vanuit de regio 

waardoor bij calamiteiten een vlotte service kan worden 

geboden en u dus zo snel mogelijk weer optimale zorg kunt 

verlenen aan uw patiënten.

De showroom van Alldent is gevestigd in Veenendaal, 

centraal gelegen in het land. Daar staan behandelruimtes

opgesteld in uiteenlopende formaten, met apparatuur van 

diversen merken.

All Dent is exclusief dealer van Finndent, maar levert ook 

DKL, Swident en Forest behandeleenheden.  Met dit 

assortiment biedt zij een uitgebreid productscala: van 

behandelstoelen tot compressoren en van verlichting tot 

digitale röntgenapparaten. Voor starters, maar ook voor de 

herinrichting van reeds langer bestaande praktijken.

All Dent streeft naar een hoogwaardige kwaliteit tegen een

gunstige prijs en werkt volgens de geldende richtlijnen van

de Vereniging Groothandelaren Tandheelkunde waarbij zij

zijn aangesloten.

Alldent.
De inrichter van uw praktijk



IT-Twente

Zutphenstraat 85

7575 EJ Oldenzaal

0541-760001

dental@it-twente.nl

www.it-twente.nl

IT-Twente is een automatiseringsbedrijf met grote ervaring op het gebied van 

tandheelkundige systemen. Zij zorgen voor een stabiele en effi ciënte 

IT-infrastructuur in uw praktijk, zodat u zich volledig kunt richten op het 

uitoefenen van uw professie. 

Naast het inrichten van complete IT-netwerken beheren zij de IT-omgeving structureel 

zodat u altijd kunt vertrouwen op uw systemen en gegevens. IT-Twente hanteert 

korte reactietijden en biedt een snelle oplossing bij storingen. Maar uiteraard kunt 

u ook voor de dagelijkse gebruikersondersteuning bij IT-Twente terecht. 

IT-Twente treedt daarnaast vaak op als contactpersoon tussen u en uw software 

leverancier, want zij spreken de taal en kunnen proactief acteren en daarmee de 

beste oplossing voor u aandragen. Zij gaan met u in gesprek  over uw wensen en 

zorgen ervoor dat de vertaalslag wordt gemaakt naar een gebruiksvriendelijke 

oplossing. 

IT-Twente is bekend met producten die specifi ek in de gezondheidszorg gebruikt 

worden, waaronder toetsenborden en muizen die met desinfactans afneembaar 

zijn. Maar ook voor internetoplossingen, complete netwerken met werkstations en 

allerlei randapparatuur is IT-Twente een betrouwbare partner. U kunt er dus gerust 

van uitgaan dat IT-Twente altijd de beste oplossing biedt, zowel IT-technisch als 

kostentechnisch! 

IT-Twente. Dental solution provider
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‘Laurens was één van mijn 

studenten op de Vrije Universiteit 

in Amsterdam. Hij vertelde dat 

hij tandtechnicus was en dat hij 

graag wat werk zou willen doen 

rondom zijn studie. Ik vind met 

studenten omgaan fantastisch, 

omdat ze zo inspirerend zijn.

Inspirator Gert de Lange

Stiekem benijd ik 
hem dus wel een beetje



Laurens en ik spraken af dat hij voor 

een patiënt een kroon mocht maken. 

Het was zijn eerste werkstuk op een 

implantaat. Het was ook nog een erg 

moeilijk geval. Hij heeft de kroon wel 

twee of drie keer overgedaan omdat 

hij hem niet mooi genoeg vond. Wij 

analyseerden het werkstuk dan, totdat 

we allebei tevreden waren. Het uitein-

delijke resultaat was fantastisch!. Een 

kroon maken op een implantaat achter 

in de mond is op zich al geen sinecure 

maar als het gaat om een voortand is 

alleen het beste goed genoeg. Je hebt 

bij voortanden altijd te 

maken met een gecompli-

ceerde botstructuur, maar 

ook esthetisch is het 

lastig want het tandvlees 

moet er mooi en natuur-

lijk uitzien. Een foto van 

zijn eerste werkstuk is 

opgenomen in één van 

de leerboeken die ik heb 

geschreven. Als ik de foto 

laat zien op cursussen 

wijst de helft van mijn 

collega’s de verkeerde tand aan omdat 

ze het verschil niet zien. 

Laurens vestigde zich na zijn studie 

als tandarts in Twente. In 2005 kwam 

ik hem weer tegen. Hij vertelde dat hij 

met implantologie was begonnen, maar 

vond het niet meevallen. Ik besloot 

hem te helpen en kwam daarvoor regel-

matig bij hem in de praktijk. Ik deed het 

kunstje voor, hij keek mee. Later waren 

die rollen omgedraaid, totdat er niets 

meer viel te verbeteren. We hebben 

eenvoudige tot zeer extreem moeilijke 

gevallen behandeld: ernstige botde-

fecten bijvoorbeeld, waarbij alles in één 

keer werd gereconstrueerd. Ik leerde 

Laurens hierdoor inzien dat het terrein 

van de standaard implantologie veel 

breder is en dat je veel meer kunt doen, 

mits je je maar aan de regels houdt. 

Daarbij mag je echter nooit uit het oog 

verliezen dat aan die ene tand waarmee 

je bezig bent ook nog een mens vastzit. 

Goede voorlichting geven aan patiënten 

is daarom essentieel. 

De tandheelkundige implantologie 

heeft een hoge standaard bereikt, 

slecht materiaal is er niet meer. Het 

gaat erom dat er op de juiste manier 

mee wordt omgegaan. 

Daarom is de rol van de 

behandelaar, de arts dus, 

erg belangrijk. Laurens is 

zo’n fantastische implan-

toloog. Hij is technisch en 

esthetisch heel erg goed, 

maar denkt ook aan de 

biologie. Dat vind ik terug 

in zijn manier van werken 

maar ook in zijn manier 

van denken. Als oude rot 

in het vak maar ook als 

celbioloog vind ik het geweldig om te 

zien hoe iemand zich ontwikkeld heeft. 

Zelfs in Amsterdam vind je maar weinig 

artsen die op hetzelfde niveau werken 

als hij. Sterker nog, ik zou er een ritje 

uit Amstelveen voor over hebben om 

bij hem onder behandeling te gaan. Zo 

eenvoudig is het niet om op zijn niveau 

te werken. 

Ik vind mijn vak, ook nog na veertig jaar, 

fantastisch om te doen en draag mijn 

enthousiasme graag aan anderen over. 

De praktijk die Laurens nu heeft, had ik 

ook graag zo willen opzetten. Stiekem 

benijd ik hem dus wel een beetje.’  

"Ik zou er 

een ritje uit 

Amstelveen 

voor over 

hebben"
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Yvette Olbertz kwam bij toeval terecht in de praktijk van Laurens Wiggers.

‘Ik woon sinds jaar en dag in Monster, vlakbij Den Haag. Ik werk in de transportwereld, 

waarvoor ik regelmatig trainingen verzorg door het land. In 2006 moest ik voor 

mijn werk een keer in Hengelo zijn, maar ik kreeg die bewuste dag kiespijn en 

moest nog door tot laat in de avond. Ik wilde dus wel heel graag snel van de pijn af 

en ging op zoek naar een tandarts. In de praktijk van Laurens Wiggers werd ik 

vrolijk begroet. Omdat ik mijn leven lang al last had van een slecht gebit met alle 

bijbehorende pijntjes, tanden die afbrokkelden, etc, kwam ik regelmatig bij mijn 

tandarts, maar hier in Hengelo was het tandartsbezoek ook nog eens leuk! Wát 

een verademing in vergelijking tot alle andere tandartsen waar ik eerder op de 

stoel had gezeten. Ik ging blij weg en was bovendien van de kiespijn af. 

Enige tijd later brokkelde weer een kies af. Mijn eigen tandarts heeft het provisorisch 

gerepareerd, maar ik kreeg  het advies om een brug of een implantaat te laten 

aanmeten. Ik koos voor een implantaat en daarvoor naar de praktijk van Laurens 

Wiggers in Hengelo te gaan, tot verbijstering van mijn eigen tandarts. Het 

resultaat was zo verbluffend dat ik de rest van mijn slechte gebit ook besloot aan 

te laten pakken. Het bleek een juiste beslissing; mijn gebit is tegenwoordig mooi 

en sterk. 

Bij CIET wordt naar me geluisterd. Ik heb de overtuiging dat er alleen maar 

vakmensen aan de slag zijn die ook nog eens goed op elkaar zijn afgestemd en 

samen een goed geolied team vormen. Ze zijn niet aan het werk, maar bezig met 

dat wat ze leuk vinden. Een bezoek aan de tandarts beschouw ik bijna als een 

feestje. En het ritje van 200 kilometer uit Monster? Dat heb ik er graag voor over!’ 

‘Ik voel me hier geen   
 patiënt, maar een klant!’



Een implantaat is een soort schroef die in de kaak wordt 

gedraaid. Daarop kunnen verschillende restauraties worden 

vastgezet, zoals een kroon, een brug of een klikgebit. Het zijn 

tijdrovende behandelingen, die soms verspreid over een heel 

jaar worden ingepland, afhankelijk van wat er moet gebeuren. 

Maar mensen zijn altijd blij met het resultaat. Toch willen wij 

vooral dat mensen goed nadenken over de mogelijkheden die 

er zijn en geven hun hiervoor alle tijd.

Er zijn verschillende redenen om implantaten te plaatsen; 

door bijvoorbeeld een ongeluk of een wortelkanaalbehandeling 

zonder gewenst resultaat, gaan tanden of kiezen soms 

geheel of gedeeltelijk verloren. Of een prothese die in de loop 

der jaren los is gaan zitten, moet van de patiënt worden vast 

geklikt op de kaak. 

We hebben 99% slagingskans, maar implantologie vraagt 

wel om een heel goede samenwerking en overleg met de 

patiënt en de tandtechnicus.

Laurens Wiggers is NVOI-geregistreerd tandarts-implantoloog; 

het is het vakgebied waar we vooral als team heel sterk in 

zijn. En we doen het ook nog eens ongeloofl ijk graag! 

Implantologie 
is samenwerken

CIET heeft een goede samenwerking met veel 

tandartspraktijken uit de omgeving als  

(verwijs)praktijk voor implantologie, met name in 

combinatie met kronen, maar ook voor klikgebitten.
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Aan het woord is Willy Rhemrev, patiënt bij CIET vanaf het eerste uur. 

‘Ik heb als kind een paar nare ervaringen met mijn tandarts gehad. Pijnstilling was 

in mijn jeugdjaren namelijk absoluut niet vanzelfsprekend. Gaatjes werden geboord 

en er werd zelfs ooit een ontstoken zenuw bij mij verwijderd, allemaal zonder 

verdoving. Ik heb er een enorme angst door ontwikkeld, maar herinner me ook nog 

goed dat patiënten soms de wachtruimte verlieten voordat zij aan de beurt waren. 

Mijn vrouw was ook doodsbang voor de tandarts, net zoals onze kinderen, op wie 

wij onze angst natuurlijk ook nog eens onbewust overbrachten. 

Toen Laurens de praktijk van mijn toenmalige tandarts overnam, werd dat totaal 

anders. Van begin af aan was er een heel goede samenwerking en werd ik als 

patiënt betrokken bij de behandeling. Laurens vertelde mij dat je bij de tandarts 

écht geen pijn hoefde te hebben en legde bij iedere handeling uit wat hij ging doen. 

Hij liet zien hoe ik moest poetsen en mijn gebit het beste kon onderhouden. Enige 

tijd later stelde ik samen met hem een behandelplan op waarvoor ik zelfs een 

offerte kreeg. Ik kon zelf bepalen of ik iets wel of niet wilde laten doen. Dat kende 

ik helemaal niet! Ik kreeg steeds meer vertrouwen en heb inmiddels een prachtig 

gebit dat bij mij past. Ik ben blij dat ik nog steeds in het bezit ben van mijn eigen 

tanden en kiezen! Tegenwoordig ga ik zelfs met plezier naar de tandarts, evenals 

mijn kinderen, die, ondanks het feit dat zij er een fl ink stuk voor moeten rijden, nog 

steeds patiënt zijn bij CIET! 

Ik vind het fantastisch wat Laurens Wiggers en zijn team hier hebben neergezet en 

gun het hun dan ook van harte!’

Ik ga tegenwoordig met 
plezier naar de tandarts



De basis van mooie tanden ligt uiteraard bij een 

dagelijkse, goede verzorging met ragertjes of 

tandstokers en een paar keer per dag goed poetsen. 

Een voorbeeld van esthetische tandheelkunde is het 

opvullen van een kleine oneffenheid of een spleetje 

tussen de tanden met vulmateriaal. 

Esthetiek draait om de 
verfraaiing van het front 

Vullingen zijn echter van kunststof die in de loop van de tijd 

verkleuren. Die kunnen worden vernieuwd, maar door het 

drinken van bijvoorbeeld koffi e of thee zullen ze in de loop 

der jaren blijven verkleuren, of er brokkelen stukjes van af. 

Een oplossing hiervoor is het plaatsen van porseleinen 

facings: een schildje om de (gevulde) tand dat in dikte kan 

worden aangepast. Als de tand zwaarder is gevuld of er heeft 

bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling plaatsgevonden, 

dan wordt gekozen voor een kroon. Het effect van een enkele 

facing of kroon is vaak enorm groot.

Esthetische tandheelkunde kan echter alleen worden gedaan 

als het tandvlees gezond is. Als dat niet het geval is, wordt 

een patiënt eerst behandeld door onze mondhygiëniste. 

Daarna komen patiënten terug bij de tandarts om een facing 

of kroon te laten aanmeten. Van het in het pand aanwezige 

laboratorium komt een tandtechnicus om, samen met de 

patiënt, te overleggen over de kleur, de vorm en de stand. 

Voor implantologie is uiteraard ook een vorm van esthetiek 

nodig, want op implantaten moeten vanzelfsprekend altijd 

mooie kronen worden geplaatst. Omdat Laurens Wiggers naast 

tandarts-implantoloog ook een tandtechnische achtergrond 

heeft, kunnen wij eveneens zeer uitgebreide reconstructieve 

gebitsbehandelingen verrichten waarbij bijvoorbeeld het 

complete gebit kan worden gerestaureerd.
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In de praktijk is een mondhygiëniste Plus aanwezig; een mondhygiëniste 

nieuwe stijl. Zij kan kleine zaken overnemen van de tandarts, zoals 

gaatjes vullen en controles verrichten, waardoor Laurens Wiggers zich 

nog meer kan richten op de specialiteit van de praktijk: implantologie. 

Bovendien heeft zij een goed inlevingsvermogen en vindt ze het erg leuk zich 

vooral op kinderen en mensen met een verstandelijke beperking toe te leggen. 

Daarnaast behandelt zij ook volwassenen. Onze mondhygiëniste Plus kan door 

de extra tijd ook veel betekenen voor patiënten met angst voor de tandarts. 

Daarnaast heeft de praktijk een parodontologie-mondhygiëniste. 

Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees die in eerste instantie ontstaat 

door plak. Goed poetsen en schoonhouden is dan ook een grote vereiste. Bij een 

implantologiepatiënt wordt eerst bekeken of het tandvlees gezond genoeg is om 

de implantatenkoers door te zetten.

Als iemand te weinig aan parodontitis doet, breidt de ontsteking zich verder uit 

onder het tandvlees waardoor tanden steeds losser in de kaak komen te staan. 

Parodontitis is iets dat je niet merkt en waar je geen last van hebt. Het zorgt ervoor 

dat patiënten soms wat minder makkelijk te motiveren zijn mee te werken aan een 

behandeling, wat geheel begrijpelijk is. Maar als we goed uitleggen wat parodontitis 

is, en de onderzoeksresultaten bespreken, dan is het prachtig om te zien dat een 

patiënt het nut van zijn inzet inziet en het tandvlees uiteindelijk weer gezond 

wordt. Gezond tandvlees is een belangrijke basis voor een gezond gebit, maar ook 

voor een gezond lichaam! Dat is iets dat mensen vaak niet weten: een ontstoken mond 

wordt nog altijd onderschat. Het maakt het beroep van mondhygiëniste ontzettend 

belangrijk en een onmisbare schakel binnen de gezondheidszorg in het algemeen. 

Goede mondhygiëne 
is onmisbaar
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Siemonsma Tandtechniek is een full service tandtechnisch 

laboratorium in Hengelo. Alles wat kunst is in de mond 

wordt hier gemaakt: van protheses tot bruggen, kronen op 

implantaten en meer. Dit wordt gedaan door in totaal 

vijfentwintig medewerkers, verspreid over twee locaties:  

Hengelo en Lichtenvoorde. Siemonsma maakt werkstukken 

voor tandartsen, implantologen en kaakchirurgen uit de 

hele regio. ‘Een tandtechnicus is voor tandheelkundige 

praktijken een onmisbare schakel in de realisatie van 

gebitsrestauraties. Om kwalitatief goed werk te kunnen 

leveren is een goede samenwerking met onze klanten dan 

ook essentieel. Gelukkig hebben we die,’ vertelt directeur en 

eigenaar Nico Siemonsma.

‘In 2001 hebben mijn vrouw en ik het bedrijf van tand-

technicus Theo Brand aan de Beethovenlaan overgenomen. 

In 2010 hebben wij op het gezondheidspark in Hengelo een 

volledig nieuw pand neergezet dat voldoet aan alle eisen en 

beschikt over de meest moderne technieken. Bovendien 

beschikken wij over drie ruime patiëntenkamers waar wij 

onze patiënten kunnen ontvangen. Werkstukken, protheses, 

kronen, bruggen etc. kunnen hier ter plaatse worden gepast 

en aangemeten. Dat samen draagt ertoe bij dat wij ons werk 

nóg mooier, leuker en beter kunnen uitvoeren.’ 

Siemonsma Tandtechniek.
Alles onder één dak.



Siemonsma Tandtechniek maakt vrijwel alles onder eigen 

dak en werkt het tot in de fi nesses af. Zij scannen onder 

andere gebitsmodellen en onderdelen van implantaten via 

een CAD/CAM computersysteem. Deze data gaan vervolgens 

naar een productiebedrijf waar een onderstructuur wordt 

gemaakt. Dit is de basis om op te werken. Ieder werkstuk is 

maatwerk. Wat dat betreft is het een uniek beroep. ‘Wij zijn 

een van de weinige branches in Nederland die nog bijna alles 

zelf produceren. Maar ambachten en digitalisering komen 

steeds meer samen en dat is prima. Daar zijn onze medewerkers 

in de loop der jaren allemaal voor bijgeschoold. Het is een 

perfecte combinatie.’ 

Tandheelkunde is een uitgebreid specialisme. Daarbinnen 

heeft iedereen weer zijn eigen specialisaties. Siemonsma 

Tandtechniek streeft ernaar daar op in te spelen, want ook in 

het laboratorium zijn mensen aan het werk die stuk voor 

stuk gespecialiseerd zijn in bepaalde disciplines binnen de 

tandtechniek. Naast de protheses, kronen en bruggen 

leveren zij tegenwoordig ook een stuk extra service. Zij 

kunnen hun klanten en patiënten op een breed vlak allerlei 

verschillende diensten bieden. Dit heeft voor de patiënten en 

tandartsen zeker een meerwaarde.

‘Tandtechniek is voor mij een uit de hand gelopen hobby 

waarvoor ik een enorme passie heb. Naast tandtechnicus 

ben ik ook tandprotheticus: iemand die gespecialiseerd is in 

het aanmeten van tandprotheses. Ik zie ons bedrijf niet 

alleen als leverancier, maar ook als strategisch partner voor 

tandartspraktijken.

Gelukkig hebben de technieken door de invoering van digitale 

systemen in combinatie met de ervaringen rondom het 

ambacht tandtechniek, ertoe geleid dat kunst in de mond 

alleen nog maar beter, mooier en veel meer patiënteigen is 

geworden.’

Siemonsma Tandtechniek

info@ttlsiemonsma.nl

www.ttlsiemonsma.nl

Sabina Klinkhamerweg 2

7555 SK Hengelo (Ov.)

074 - 29 11 66 0

Eschpark 11

7131 TG Lichtenvoorde

0544 - 37 77 73
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De vergaderruimte is rondom voorzien van grote ramen waar-

door er veel licht binnenvalt. Het is compleet ingericht met 

tafels, stoelen en een beamer. Ook van de ultramoderne, 

volledig ingerichte keuken met bar en loungebank kan gebruik 

worden gemaakt. De scheidingswand tussen de keuken en de 

vergaderruimte kan worden weggeschoven waardoor het 

aantal zitplaatsen van zestien wordt uitgebreid tot ongeveer 

dertig zitplaatsen. Dubbele deuren geven toegang tot het 

aangrenzende, grote dakterras dat genoeg privacy biedt vanaf 

de straat. Door de aanwezige heaters kan hier tot in de late, 

koude uurtjes worden nagenoten van een hapje en een drankje. 

Dat hapje kunt u op eigen initiatief door een cateraar laten 

verzorgen. Wij zorgen desgewenst voor personeel dat u helpt 

met de verzorging van uw maaltijd. 

De vergaderruimte wordt per dagdeel en in de avonduren 

verhuurd. Indien nodig kunnen de behandelkamers beneden, 

buiten kantooruren, ook worden gehuurd voor tandheelkundige 

doeleinden. Zo kunt u de theorie die boven wordt gegeven, 

beneden in de praktijk brengen. Uiteraard is de vergader-

ruimte ook beschikbaar voor personen en bedrijven buiten de 

tandheelkundegroep om. Er is bovendien parkeergelegenheid 

voor de deur. 

Heeft u vragen, laat u het ons dan weten. 

De moderne lesruimte bevindt zich op de eerste 

verdieping van ons bijzondere pand en is bereikbaar 

via trap en lift. Om geen hinder van ons personeel en 

onze patiënten te ondervinden, is de entree beneden 

afgescheiden van onze praktijk.

In Twente zijn niet veel cursus-/vergaderruimtes 

waar buitenstaanders ook gebruik van kunnen 

maken. En al helemaal niet in een tandartspraktijk 

zelf. Wij bieden u deze gelegenheid echter wél! 
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Een uniek leslokaal
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“Breng uw theorie in de praktijk”




