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Al jaren lang was ik eigenlijk ontevreden over de kleur van mijn tanden ondanks de prachtige 

vorm. Voornamelijk mijn hoektanden waren veel te donker vergeleken met mijn snijtanden. 

Hieraan ging ik me steeds meer storen. Ik heb een publieke functie, kom veel onder de mensen en 

dan is een stralende lach wat mij zelfverzekerd maakt.

Verschillende vrienden van mij herkende ook mijn probleem, één van hen zei: “Waarom ga je niet 

naar Kleinsman Dental Center? Zij bieden je vast een oplossing.”

Mijn wens was om stralend witte tanden te krijgen met een duurzaam resultaat. Toen ik hoorde 

dat dit tot het specialisme behoort van deze kliniek in Bocholt (Duitsland), aarzelde ik geen 

moment en maakte ik direct een afspraak.

Tijdens een intake-gesprek hebben we in goed overleg mijn wensen besproken. Voor alle tanden 

werd de Zoom methodiek toegepast. Om ervoor te zorgen dat ze mijn wens in vervulling konden 

laten gaan, hebben ze de hoektanden boven en onder twee keer extra behan deld ten opzichte van 

de snijtanden met de KTP-laser, hiermee is het mogelijk tanden afzonderlijk te bleken. Zo heb ik 

weer een stralende natuurlijke glimlach gekregen.

Na vier dagen belden ze me zelfs op om te vragen of alles naar wens was gegaan. Kijk dat noem ik 

nou klasse! Gelukkig durf ik weer met trots breeduit te lachen op foto’s en stoor ik me niet meer 

aan de kleur!

 

Alle tandheelkundige expertise in één centrum

Kleinsman Dental Center is dé omgeving waar het tandartsenteam en de in-house orthodontie 

en tandtechnici niet alleen uit gaan van de vorm en kleur van uw eigen tanden, maar ook van uw 

mond, lippen en lach.

Bij Kleinsman Dental Center heeft u altijd eerst een persoonlijk gesprek en worden de bewegin-

gen van uw mond vastgelegd met de video-opname in de Dental Smile Design studio van de 

kliniek. Met deze informatie kan de behandelend specialist zich een totaalbeeld vormen en hij uw 

persoonlijke wensen en mogelijkheden bepalen.

Als duidelijk is wat er gebeuren moet, maken de tandtechnici van Kleinsman Dental Center speci-

aal voor u een wax-up, een zogenaamd proefmodel, die de tandarts over uw eigen tanden schuift. 

Zo kunt u precies zien hoe uw nieuwe tanden eruit gaan zien. Als u en de tandartsen tevreden zijn, 

wordt pas begonnen met het definitieve ontwerp èn productie van de tanden.

Het maken van de porseleinen tanden is een proces waarbij de tandtechnici uw nieuwe tanden 

laagje voor laagje opbouwt. Niet alleen mooie tanden, maar tandvleestransplantatie, Invisalign 

en Non-Prep Facings zijn de meest actuele innovatieve aanvullende technieken voor een perfect 

resultaat. Terugtrekkend en wegvallend tandvlees kan eenvoudig hersteld worden. Met Invisalign, 

een revolutionaire behandeling op het gebied van orthodontie. Een onzichtbare beugel, de zoge-

naamde aligners zijn bijna onzichtbaar en veranderen de posi tie van de tanden. Onopvallend, 

slechts een lichte natuurlijke glans van de tanden is zichtbaar. Binnen een paar maanden een 

natuurlijke stralende glimlach met rechte tanden. De definitieve afwerking kan worden vervol-

maakt met onze Non-Prep Facings.

De bundeling van alle tandheelkundige expertise en laatste technieken van Kleinsman Dental 

Center vormen de kracht van een karaktervolle en stralende glimlach.

voor de behandeling 

na de behandeling 

- advertorial - 

Patiëntervaring met tanden bleken

Kleinsman Dental Center


