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Waarom deze behandeling?
“Sandra had een grote spleet tussen haar voortanden van zo’n  5 à 6 mm. Dit was dan ook het eerste wat 

je zag als je naar haar keek. Ik vind dat een gezicht rust moet geven en dat de focus  niet op een negatief 

punt moet liggen. Sandra had hier erg veel last van. Tot nu toe werd haar gezegd dat er niets aan gedaan 

kon worden, maar wij hebben met onze topfacings het probleem kunnen oplossen.”

Wat zijn topfacings?
“Dit zijn vliesdunne facings die op de tand worden geplakt. Het vloeit als het ware op de tand. Ze worden 

ook wel KL2-top veneers genoemd. Het mooie aan deze behandeling is dat de tanden in tact blijven. Bij 

Sandra heb ik de voortanden aan de buitenzijde wat smaller gemaakt en de kleine tandjes er naast wat 

breder. Door de facings die ik op de voortanden geplakt heb, zijn de  proporties weer in balans. De spleet 

is hierdoor helemaal verdwenen.”

Wat is er nog meer gedaan?
“De plakbrug voor het vullen van het gat wat ontstaan was doordat Sandra een hoektand miste, heb 

ik verwijderd en een implantaat in geplaatst. Dit is niet echt zichtbaar, maar is voor haar een stuk 

aangenamer en is permanent.”

Resultaat?
“Sandra kan weer uitgebreid lachen zonder zich te schamen voor de spleet tussen haar tanden. Haar 

gebit is weer prachtig in balans en weer schoon en gezond. Het is geen spectaculaire verandering, maar 

met deze relatief simpele behandeling voelt Sandra zich een stuk zekerder en heeft ze weer een mooie 

uitstraling gekregen. En het mooie is dat niemand echt ziet wat er nu daadwerkelijk gedaan is, maar het 

totaalplaatje is weer in balans. En zo hoort het ook het resultaat uiteindelijk te zijn.”

Laatste trend?
“Naarmate je ouder wordt de kaak- en gebitslijn smaller. De nieuwste trend is het gebit aan de 

zijkanten op te vullen. Daar hebben wij de nieuwste technieken voor en maakt het gezicht en dus de 

uitstraling jaren jonger.” +
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