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at ik veel zie, is dat mensen tussen 40 en 60 
hun gebit graag eens grondig zouden willen 
aanpakken, maar daarin ontmoedigd worden door 

de eigen tandarts. Die vindt vaak dat de reguliere halfjaarlijkse 
controle wel volstaat en remt wensen van patiënten dan ook in 
veel gevallen af. ‘Het gaat zo toch prima?’, illustreert de houding. 
De eigen tandarts kijkt naar budget. Gemiddeld krijgt een 
patiënt achthonderd euro per jaar door de verzekering vergoed 
en dat komt neer op een kroon of een paar nieuwe vullingen. 
Bij Kleinsman Dental Center beginnen we altijd met een 
uitgebreid intakegesprek van anderhalf uur met één van onze 
specialisten, waarin écht goed geluisterd wordt naar de wensen 
van de patiënt. We maken tijdens een intake altijd een afdruk 
en overzichtsfoto van het gebit. Samen met een tandtechnicus 
uit ons lab bespreken we de wensen van de patiënt vervolgens 
uitgebreid. Alle wensen worden in kaart gebracht. De 
tandtechnicus gaat aan de slag met het maken van een mal, 
waarmee de nieuwe situatie wordt nagebootst. Na een uur is de 
mal klaar en kan de patiënt ter plekke in zijn eigen mond zien hoe 
de nieuwe situatie er uit zou kunnen zien. Na dit stukje beleving 
maken we door het opstellen van een offerte een begroting, die 
we uitgebreid met al onze patiënten bespreken. We maken een 
totaalplan, wat zelfs over jaren verdeeld kan worden als het niet 
in het budget past.

Voor veel pijn hoeft niemand bang te zijn- alles gebeurt onder 
verdoving of indien gewenst onder volledige narcose.
En het mooie is: al tijdens de ‘noodfase’ is de nieuwe situatie van 
kracht en heeft de patiënt al zijn nieuwe, mooie gebit. Mensen 
knappen ongelooflijk op van zo’n make-over. Ze ogen er jonger 
door, dynamischer. Daar kan geen Botox tegenop! Bovendien 
komt het de gezondheid van het gebit ten goede, want ze 
hebben meer plezier in het verzorgen en schoonhouden van hun 
nieuwe, fraaie, natuurlijke gebit. 
Het intakegesprek kost € 185 en is geheel vrijblijvend. Het is 
zelfs helemaal gratis wanneer men besluit over te gaan tot een 
behandeling. Dan worden de kosten namelijk verrekend. Dat 
is nog eens een goede investering in jezelf! Ik nodig u dan ook 
graag uit voor een afspraak. Vergeet ook niet onze website te 
bezoeken. Daarop staan tal van informatieve filmpjes, onder 
andere over het intakegesprek! 
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In contrast with other dental practices, here at Kleinsman Dental 
Center we always offer our new patients a thorough initial 
consultation with one of our specialists. A dental impression 
is made along with a general x-ray of the teeth. Together with 
one of the dental technicians in our lab, the patient’s wishes are 
discussed, after which we set about making a mould to replicate 
the new situation. The mould is ready within an hour and the 

patient can see the proposed new situation in a model of his or her 
own mouth. An offer is then put together and discussed. The nice 
thing is that even while the dental work is being done/even during 
the post-procedural phase, the patient already has the benefits of 
the new situation, i.e. his or her beautiful new teeth. A make-over 
like this can really do a person good. They look younger and more 
full of life. Who needs Botox?! 

COLUMN

‘EEN MOOIER
GEBIT, DAAR KAN 

GEEN BOTOX
TEGENOP!’

RICHARD KLEINSMAN OVER HET NUT 
VAN EEN INTAKE-GESPREK ZOALS BIJ 

KLEINSMAN DENTAL CENTER

W


