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Samenwerking: de kliniek werkt 
alleen samen met de allerbeste 
tandtechnische laboratoria uit 
Europa. Die laboratoria zijn o.a. 
gevestigd in Stuttgart, Munchen 
en Frankfurt en hebben een samen-
werkingsverband met de tandtechnici 
van Kleinsman Dental Center. 

Kleinsman Dental Center

Gezonde en stralende tanden
Er is besef over de waarde van puntgave tanden voor 

gezondheid en uitstraling. Toch kan het gebeuren dat 

u niet gelukkig bent met uw tanden of dat uw gebit 

verslechterd. Bijvoorbeeld omdat u ze te lang vindt, of 

juist te kort. Verslechterd door tandenknarsen, slijtage 

aan tanden wat zelfs gezondheidsproblemen geeft. Of 

nog vervelender, doordat u een ongeluk heeft gehad en 

een deel van een tand of meerdere tanden moet missen. 

Wat de reden ook is, in de tandkliniek Kleinsman Den-

tal Center worden tanden weer als nieuw en uw gezond-

heid gewaarborgd.

Een gezonde en mooie lach maakt een onvergetelijke 

indruk. Het team van Richard en Bertho Kleinsman en 

Babak Varzideh gunnen iedereen een stralende glim-

lach met mooie tanden. In hun internationale kliniek in  

Bocholt, net over de Nederlands-Duitse grens, creëren 

zij voor hun cliënten gave tanden.

De werkwijze van het hele team is onvergelijkbaar; rust, 

exclusiviteit en zorg bij uw cosmetische ingreep staan 

bij hen voorop. Om het karakter van ieders glimlach en 

spraak in de vingers te krijgen is het team van Kleins-

man Dental Center de specialist. Dat de expertise en 

technische uitrusting voor dit precisiewerk van het al-

lerhoogste niveau is spreekt daarbij vanzelf. 

Esthetiek
Schoonheid van een mens begint met de onweerstaan-

bare kracht die uitgaat van een stralende glimlach. 

Een natuurlijke glimlach raakt de mens in het hart. Bij 

Kleinsman Dental Center wordt eerst naar uw persoon-

lijkheid gekeken. In de tweetalige kliniek in Bocholt 

draait namelijk alles om uw gezicht en karakter. Dat 

betekent dat uw mimiek, mond, lippen en ogen bepa-

len hoe uw tanden en lach eruit gaan zien. Iedereen 

is immers uniek. Bij Kleinsman Dental Center wordt 

gewerkt met video opname om de dimensie van een 

stralende glimlach te vervolmaken. Esthetiek schrijven 

de tandartsen van Kleinsman Dental Center niet voor 

niets in hoofdletters. Zij maken gebruik van de nieuw-

ste technieken en houden er een gezonde eigentijdse 

benadering van cosmetische tandheelkunde op na. Een 

werkwijze waarbij het resultaat verbluffend is.

Verschil
Juist het resultaat maakt het verschil met andere tand-

klinieken bijzonder groot. Bij Kleinsman Dental Center 

staat u centraal, geen universeel, aan mode onderhe-

ven idee over hoe een rij tanden eruit mag zien, maar 

maatwerk waarbij iedere tand speciaal voor u, naar uw 

wensen, ontworpen en gemaakt wordt. “Mallen komen 

er niet aan te pas, want wie wil nu dezelfde lach heb-

ben als zijn buurman?”, zoals de tandartsen van Kleins-

man Dental Center dat zelf zeggen. “De creatie van een 

mooie stralende lach is een kunst, gebaseerd op exacte 

wetenschap. Maar het werkelijke geheim van het suc-

cesvolle concept ligt in de directe communicatie tussen 

de tandartsen, de internationaal opgeleide tandtechnici 
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en orthodontisten die in de kliniek werken en aan de 

stoel bij de cliënt staan om zelf het gezicht te zien. Een 

praktijk waar tandarts, orthodontist en tandtechnicus 

samenwerken in één praktijk is uniek en maakt het ver-

schil voor een persoonlijk stralende glimlach”.

Eindeloze mogelijkheden
Deze filosofie wordt ondersteund met de persoonlijke 

en gastvrije manier waarop de kliniek te werk gaat. Bij 

ontvangst nemen de tandartsen eerst alle wensen en 

mogelijkheden met u door. Er is namelijk veel meer 

mogelijk dan u denkt. De tandartsen maken vervolgens 

in alle rust samen met u een plan. Wilt u een deel van 

een tand corrigeren, één nieuwe tand of wellicht zes? 

Volledige narcose? Tandverlenging? Tandvleeschirur-

gie? Implantaten of tanden bleken? Maar ook de nieuw-

ste technieken kunnen zij met u in dit gesprek delen. 

“De mogelijkheden zijn eindeloos, wij hebben de KL2 

facing in onze eigen lab doorontwikkeld, naar flinter-

dunne Non Prep Facings. Een heel natuurlijk effect met 

de techniek om de eigen tandstructuur onbeschadigd 

te laten maakt voor veel mensen een groot verschil. De 

stap om en stralende mond met tanden te perfectio-

neren is nu heel klein geworden, er zijn geen negatieve 

aspecten meer. Bovendien hebben wij een heel uniek 

systeem om de tanden eerst recht te zetten, alvorens de 

zeer dunne Non Prep Facing er overheen gaat. Die tech-

niek is heel speciaal, wij hebben immers de know-how 

in huis,” vertellen de tandartsen.

Alle tandheelkundige expertise in 1 centrum
Kleinsman Dental Center is de omgeving waar het tand-

artsenteam en de in-house orthodontie en tandtechnici 

niet alleen uit gaan van de vorm en kleur van uw ei-

gen tanden, maar ook van uw mond, lippen en lach. 

Doordat zij u gezien en gesproken hebben, samen met 

de videobeelden van de bewegingen van uw mond heb-

ben zij een totaalbeeld van uw persoonlijke wensen en 

mogelijkheden. Als duidelijk is wat er gebeuren moet, 

maken de tandtechnici van Kleinsman Dental Center 

speciaal voor u een wax-up, een proefmodel, de tand-

arts uit het team schuift nog tijdens de intake dat model 

over uw eigen tanden waardoor u precies ziet 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 tand-

technici uw nieuwe tanden laagje voor laagje opbouwt. 

Niet alleen mooie tanden, maar tandvleestransplanta-

tie, Invisalign en Non Prep Facings zijn de meest actu-

ele innovatieve aanvullende technieken voor een perfect 
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resultaat. Terugtrekkend en wegvallend tandvlees kan 

eenvoudig hersteld worden. Met Invisalign, een revolu-

tionaire behandeling voor volwassenen en kinderen op 

het gebied van orthodontie. Een onzichtbare beugel, de 

zogenaamde aligners zijn bijna onzichtbaar en verande-

ren de positie van de tanden. Onopvallend, slechts een 

lichte natuurlijke glans van de tanden is zichtbaar. Bin-

nen een paar maanden een natuurlijke stralende glim-

lach met rechte tanden. De definitieve afwerking kan 

worden vervolmaakt met onze Non Prep Facings. Non 

Prep Facings worden per tand gemaakt en geven iedere 

patiënt een eigen identiteit. Deze facings worden over 

de gehele tand of deel daarvan geplakt zonder dat de 

gezonde tanden moeten worden afgeslepen. Non Prep 

Facings kunnen ook een klein deel van een tand corri-

geren, de oplossing zijn bij een mondtrauma of tanden-

knarsen. De doorontwikkelde KL2 facings passen tot 

op de micrometer nauwkeurig en is in de exacte kleur 

dankzij geavanceerde kleur mengmethoden. “Non Prep 

Facings zijn erg populair bij onze patiënten, maar ook 

binnen ons vakgebied worden we met deze innovatie 

op de voet gevolgd. Niet voor niets. Deze facing is in 

een precieze samenwerking tussen het Kleinsman Den-

tal Center tandartsenteam en de tandtechnici ontwik-

keld. De bundeling van alle tandheelkundige expertise 

en laatste technieken van Kleinsman Dental Center zijn 

de kracht van een karaktervolle en stralende glimlach.” 

Mondhygiënistes
Een stralende lach door een mooi gebit is voor het le-

ven. De uitstekend opgeleide mondhygiënistes staan u 

bij met de verzorging van een stralend en gezond gebit. 

De mondhygiënistes zijn eveneens gevestigd in Kleins-

man Dental Center in Bocholt. Met de nabijheid van 

het tandartsenteam van Kleinsman Dental Center bent 

u bij hen gegarandeerd van de juiste aandacht en ex-

pertise. 

Uw stralende nieuwe lach valt op omdat hij mooi is en 

bij u past! 

www.kleinsman.de 

Kleinsman Dental Center is niet alleen internationaal 

bekend geworden met de KL2 facings, maar ook door 

de hoeveelheid publicaties in internationale vakbladen 

en het grote aantal lezingen dat de tandartsen en tand-

technici wereldwijd op toonaangevende congressen 

geven.


