
Rianne had al een aantal tandartsen en orthodontisten be-
zocht toen ze bij kleinsman Dental Center in Bocholt aan 
klopte. Niemand had haar tot dusverre kunnen helpen met 
haar problemen. Dankzij een integrale aanpak kan Rianne 
nu weer breeduit lachen en is weer helemaal gelukkig met 
haar ‘nieuwe’ glimlach.

“Het was één van de mooiste uitdagingen in mijn carriere”, 
vertelt tandarts en mede-eigenaar van kleinsman Dental 
Center Babak Varzideh. “Rianne zocht al geruime tijd naar 
een oplossing voor haar problemen, maar vond nergens 
een ideale oplossing. Na een intakegesprek besloten wij de 
uitdaging aan te gaan. Omdat wij alle disciplines in huis 
hebben en alle onderdelen als orthodentie, esthetische 
tandheelkunde en zelfs een eigen laboratorium onder een 
dak hebben.”

“Met Rianne zijn we begonnen met orthodentie, omdat 
haar tanden recht gezet dienden te worden. Toen dat ge-
regeld was bleek bij een van haar voortanden het tandvlees 
niet goed te zijn. Tandvlees wordt in het gehele plaatje 
nogal eens vergeten, maar het is van groot belang dit erbij 
te betrekken. Bij Rianne hebben we gekozen voor een tand-
vleestransplantatie om haar probleem te verhelpen.”

“als derde en laatste stap hebben we vervolgens de – in-
middels beroemde – kl²  facings toegepast. Het resultaat 
was werkelijk geweldig. Rianne is dolgelukkig met haar 
‘nieuwe’ lach.”

Dankzij Kleinsman Dental Center
DOlGElUKKIG MET EEN NIEUWE GlIMlACH

Ook vragen?
Heeft u ook vragen over de mogelijkheden ten 
aanzien van uw gebit? kleinsman Dental Center 
in Bocholt en Naarden geeft u graag (ook in het 
Nederlands) advies!
kleinsman Dental Center
Casinowall 1-3, 46399 Bocholt
Tel. (0049) 2871 17477
email: info@kleinsman.de
www.kleinsman.de

U kunt natuurlijk ook met één van onze tandartsen 
overleggen in de kleinsman Dental Center stand op 
het luxury lifestyle event klasse! 2014 op zondag 
21 september 2014 in schouwburg amphion te 
Doetinchem. Zie www.gelderseklasse.nl/klasse-event
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