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oen waar je hart ligt, plezier hebben en bevlogen zijn 
staat voor mij centraal. Ik mag mijzelf gelukkig prijzen 
dat ik mijn leven zo kan en mag invullen. Mijn hart ligt 

in mijn werk waarbij ik gezicht, mond en tanden in harmonie 
breng. Mijn plezier in het werken met ons team waar wij op 
esthetisch gebied van de tandheelkunde samen met de cliënten 
tot de mooiste en gewaardeerde resultaten komen. Bevlogen 
om steeds meer weer het beste uit mijzelf en mijn omgeving te 
halen. Om zo in het leven te kunnen staan moet ik fit zijn en fit 
blijven. Tijdens mijn werkdag neem ik tijd om te sporten, een 
half uurtje op het roeiapparaat om mijn lichaam in conditie te 
houden. Hardlopen met het Kleinsman Dental Team, wij hebben 
met een team een paar keer deelgenomen aan de NY Marathon. 
Sporten is goed voor lijf en (team)geest. Het succes na 25 jaar 
van onze tandheelkundige kliniek in Bocholt – Duitsland met 
cosmetische tandheelkunde hadden mijn broer Bertho en ik 
niet kunnen bewerkstelligen zonder onze ‘way of life’ waarbij 
sport belangrijk is en passie voor het vak. Als broers delen wij 
ook de gezamenlijke passie voor hockey. Mijn gezin staat in het 
teken van hockey met een talentvolle hockeyspeler Marnix (bij 
Schaerweijde) en Richard Jr. en dochter Mies die beide ook niet 
onverdienstelijk en met veel plezier hockey spelen. 
Sporten is gezond, maar niet zonder gevaar. Dit hockeyseizoen 
ben ik enorm geschrokken van (weer) een hockeyongeluk 
waarbij Seve van Ass een mondtrauma opliep waarbij hij maar 
liefst 10 tanden verloor. Bertho en ik hebben zelf ook tanden 
verloren bij het hockeyspel, een nare ervaring die je niet snel 
vergeet. In de afgelopen jaren hebben wij veel mondtrauma’s 
behandeld bij (top)sporters zoals bij Leontien van Moorsel en 
recentelijk Demy de Zeeuw.
In onze praktijk ontvangen wij niet alleen topsporters die 
een ongeluk hebben gehad waarbij ze schade aan tanden op 
hebben opgelopen. In onze stoelen liggen ook cliënten met een 
mondtrauma door pech bij een (sport)ongeluk. Het ontwikkelde 
specialisme van cosmetische tandheelkunde binnen onze kliniek 
met de nieuwste technische innovaties voor perfecte tanden 

zetten wij ook in bij de behandeling na een ongeluk. Juist na 
een ongeluk is een goede behandeling van mond en tanden 
belangrijk om de basis te leggen voor mooie tanden, gezonde 
mond en ter voorkoming van verdere ongemakken aan tanden, 
lippen en mond. Hiervoor gebruiken wij bij de analyse van de 
verwonding de allerlaatste technische mogelijkheid om alle 
bewegingen van de mond en de effecten van spraak in beeld 
te brengen met video- en röntgenopnamen. Herstel van de 
kwetsuur door de meest actuele technieken zoals: 
• Non-Prep Facings; door Kleinsman Dental Center 

ontwikkelde flinterdunne facings, per tand gemaakte 
facings kunnen over de gehele tand of deel daarvan geplakt 
zonder dat de gezonde tanden moeten worden afgeslepen.

• implantaat van Straumann;
• porseleinen kronen; 
Bij een behandeling van een cliënt waar de schrik van het 
ongeluk letterlijk nog in het lijf zit, begint voor mij de uitdaging 
en topsport van ons vak. Wij zetten in opperste concentratie en 
met gevoel voor hetgeen de cliënt overkomen is  alle technische 
mogelijkheden in die wij in huis hebben. In een rustige 
omgeving, snel en pijnloos gezicht, mond en tanden weer in 
harmonie brengen. 
Mijn plezier is het succes van ons team om een cliënt te zien 
die de nare ervaring van het ongeluk is vergeten en weer een 
stralende lach en gezonde lach heeft.
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I come from a sport-loving family. I still make time for 
exercise each day, on the rowing machine and running.
Sport is good for you, but also risky. This season, the 

hockey player Seve van Ass suffered a broken jaw and lost ten 
teeth. My brother and I have also lost teeth playing hockey, and 
we have treated many professional and recreational sportsmen 
and women over the years.

We use the latest innovations in cosmetic dentistry, first to 
analyse the damage, mouth movement, and effects on speech, 
and then to rectify the damage, quickly, painlessly, and in a 
soothing environment using gum and bone transplants, facings, 
porcelain crowns, and Straumann implants. It’s rewarding to see 
traumatized patients forget their accident and regain a radiant, 
healthy smile.
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