
Met klinieken in Bocholt, net over de grens bij Arnhem, en in Bosch en Duin is de top van esthetische tandheelkunde bereikbaar voor iedereen. Door 
revolutionaire inzichten en technieken helpen Richard Kleinsman, Bertho Kleinsman en Babak Varzideh de natuur een handje, teneinde de kwaliteit en 
schoonheid van het gebit blijvend te verbeteren. Dit gezichtsbepalende terrein is het absolute specialisme van de tandartsen en wordt door de interna-
tionale patiëntengroep die ze behandelen als ‘haute couture’ onder de tandheelkunde gezien. Een mooie lach maakt een onvergetelijke indruk. Toch 
durft niet iedereen zijn tanden te laten zien. Moderne technieken en een gezonde, eigentijdse benadering van esthetische tandheelkunde kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan uw uitstraling. Voor de allerlaatste, baanbrekende inzichten kunt u niet om Kleinsman/Kleinsman heen. Tijdens een 
intakegesprek met Richard, Bertho of Babak bespreekt u uw wensen en wordt de conditie van uw gebit bepaald. Aan de hand van een behandelplan 
en een afdruk van uw gebit waarop proef-facings zijn aangebracht, weet u binnen anderhalf uur welk resultaat u mag verwachten. KL2 Facings | Tand-
vleeschirurgie en botopbouw | Implantaten | Laserbehandelingen | Kronen en bruggen (metaalvrij) | Vervangen van amalgaam- en kunststofvullingen 
door porselein | Nieuwste CT-scan | Parodontologie en mondhygiënebehandelingen Tandtechnisch laboratorium | Volledige narcose op verzoek.

Thanks to these clinics in Bosch en Duin and Bocholt, just across the border from Arnhem, the very best in aesthetic dentistry is now within everyone’s 
reach. Aided by revolutionary insights and techniques, Richard Kleinsman, Bertho Kleinsman and Babak Varzideh assist Mother Nature a little in order 
to improve the quality and beauty of your teeth permanently. The dentists are absolute specialists in this field and their international clientele regards 
their work as the ‘haute couture’ of dentistry. A beautiful smile leaves a lasting impression. And yet, many people are scared to show their teeth. Mo-
dern techniques and a healthy, contemporary approach to aesthetic dentistry can make a significant contribution to your appearance. For the latest 
pioneering advances, Kleinsman/Kleinsman are the people to turn to. During an intake interview with Richard, Bertho or Babak, your wishes are 
discussed and the general condition of your teeth is determined. Thanks to a treatment plan and a cast of your teeth – including test facings – it is pos-
sible to indicate what kind of results you may expect within ninety minutes. KL2 Facings | Gingival surgery and bone augmentation | Implants | Laser 
treatment | Crowns and bridges (non-metallic) | Replacement of amalgam and composite fillings with porcelain ones | Latest CT scan | Paradontosis 
and dental-hygiene treatments | Dental laboratory | General anaesthetic on request
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