
Schoonheid van een mens begint met de onweerstaanbare kracht die uitgaat van een stralende glim-

lach. Een     natuurlijke glimlach raakt de mens in het hart. Om het karakter van ieders glimlach in de 

vingers te krijgen is het team van Kleinsman Dental Center de specialist. De expertise en technische 

uitrusting voor dit precisiewerk is van het allerhoogste niveau.

Een regelmatig en fraai gebit, is het uiteindelijke doel van esthetische tandheelkunde. Het totaal-

beeld van de tanden moet in harmonie zijn met lippen, mond en gezicht. Kleinsman Dentel Center is 

de omgeving waar het tandartsenteam, de in-house orthodontie en tandtechnici niet alleen uit gaan 

van de vorm en kleur van eigen tanden, maar ook van mond, lippen, lach en spraak. Met de video-

technieken van Digital Smile Design is het mogelijk om alle bewegingen van de mond en de effecten 

van spraak voor en na een behandeling in beeld te brengen. Kleinsman heeft met de Digital Smile 

Design studio mogelijkheden gecreëerd voor een perfecte en complete lach. Mooie tanden door de 

meest actuele, innovatieve technieken voor een perfect resultaat zoals:

• Tandvleestransplantatie, terugtrekkend en wegvallend tandvlees kan sub-

tiel hersteld worden met tandvleestransplantatie.

• Invisalign, tanden worden in de goede stand gebracht door een revolu-

tionaire behandeling met een onzichtbare beugel voor volwassenen en 

kinderen.

• Non Prep Facings, de door Kleinsman Dental Center ontwikkelde flinter-

dunne Non Prep Facings geven iedere patiënt een eigen identiteit. Deze 

per tand gemaakte facings worden over de gehele tand of deel daarvan 

geplakt zonder dat de gezonde tanden moeten worden afgeslepen. Non 

Prep Facings kan ook een klein hoekje van een tand corrigeren, de oplos-

sing bij een mondtrauma of tandenknarsen. 

• Volledige narcose, in eigen anesthesie omgeving een stressloze behan-

deling. 

Het behandeltraject in de gastvrije ambiance van Kleinsman Dental Center is een beleving van aan-

dacht en hoogste hospitality niveau. Een stralende lach in korte tijd. Voor en tijdens het verblijf 

alle aandacht van het team. Een intake is mogelijk in een prachtige studio in Het Arsenaal van Jan 

des Bouvrie in Naarden en in de kliniek in Bocholt met het comfort van transfer van en naar airport 

Schiphol en Düsseldorf en verfijnde cateringvoorzieningen. Persoonlijke telefonische nazorg van de 

behandelend tandarts. De bundeling van alle tandheelkundige expertise, laatste technieken, zorgvul-

dige mondhygiëne behandelingen en gastvrijheid zijn de kracht van een comfortabele behandeling 

voor een karaktervolle en stralende glimlach.” Volgens het trotse  Kleinsman team.

Kleinsman & Kleinsman Tandartsen is opgericht door Richard en Bertho 

Kleinsman. Al vanaf het begin, 25 jaar geleden, waren de ambities van de 

broers meer dan reguliere tandheelkundige hulp. Inmiddels is de praktijk van 

Kleinsman Dental Center uitgegroeid  tot een zeer succesvolle en invloedrijke 

kliniek die internationaal het gezicht bepaald van de cosmetische tandheel-

kunde. Vanuit de hele wereld komen patiënten naar Kleinsman Dental Center 

in Bocholt - Duitsland. Voor een stralende lach worden alle nieuwe innova-

ties op het gebied van tandheelkunde benut bij de kliniek van Kleinsman. Dé 

tandheelkundigenpraktijk voor eenvoudige en zeer complexe tandheelkundige 

behandelingen. Een kliniek waar u zich te gast voelt en geen patiënt.
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