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ensen zijn zich heel bewust van puntgave tanden 
en het effect van een mooi lach. Regelmatig word 
ik aangesproken met een vraag over een op het oog 

eenvoudige onvolkomenheid van een tand of tanden. Kleine 
onvolkomenheden zijn met onze in eigen huis doorontwikkelde 
KL² Facings perfect te verhelpen. Deze Non-Prep Facings zijn zo 
dun als papier en gemaakt van porselein; een heel knap staaltje 
tandtechniek. En het mooie van deze Non-Prep Facings is dat 
we de tand zélf niet meer hoeven af te slijpen om ze te plaatsen. 
Bovendien hoeven we ze niet over de héle tand te zetten; we 
kunnen ook hoekjes plaatsen, kleine correcties maken, of 
halverwege de tand beginnen.
Maar bij het antwoord op de vraag gaat het vaak om 
een totaalbeeld, de samenhang van tanden, lichtinval en 
gezichtsmimiek, wat de aandacht verdient bij de aanpassing 
van tanden. Een écht brede lach is niet van hoektand tot 
hoektand, maar laat ook de tanden die daarachter liggen zien. 
Dit totaalbeeld nemen wij altijd mee in het gesprek over de 
behandeling voor mooie tanden. Om het karakter van ieders 
glimlach en spraak in de vingers te krijgen, zijn wij als team 
specialist. Het effect van zes prachtige tanden gaat verloren 
wanneer kiezen en mondholten te donker zijn. Bij Kleinsman 
Dental Center wordt eerst naar uw persoonlijkheid gekeken.  In 
onze tweetalige kliniek in Bocholt  draait namelijk alles om uw 
gezicht en karakter. Iedereen is immers uniek en dat respecteren 
wij! Wij werken daarom met de nieuwste innovatie, door met 
een speciale video-opnametechniek de dimensie van een 
stralende glimlach te vervolmaken voor ieder gezicht. Kortom, 
de samenhang van persoonlijke ervaring en de technische 

mogelijkheden geven u samen met ons de kans de op het oog 
eenvoudige onvolkomenheid van een tand of tanden echt te 
definiëren. 
Dat de expertise en technische uitrusting voor tandheelkundig 
precisiewerk van het allerhoogste niveau is, spreekt vanzelf. 
Ons tandartsenteam, de in-house orthodontie en tandtechnici 
hebben niet alleen de videobeelden bekeken, maar ook de patiënt 
gezien en gesproken. Daarin schuilt de kracht van samenhang 
om tot perfectie te komen voor uw stralende lach. Binnen onze 
kliniek werkt het als een keten waarin alle tandheelkundige 
disciplines samenkomen. Iedereen, met zijn of haar eigen 
passie, vervult hierbij een specialistische rol. Een speciaal voor 
u gemaakte wax-up, een proefmodel, door de tandtechnici. 
Correcties van tandvlees door de tandartsen. De positie van de 
tanden veranderen met Invisalign onder begeleiding van onze 
orthodontist. Het maken van porseleinen tanden door andermaal 
de tandtechnicus, die nieuwe tanden laagje voor laagje 
opbouwt. De bundeling van alle tandheelkundige expertise en 
laatste technieken van Kleinsman Dental Center zijn de kracht 
van een karaktervolle en stralende glimlach, en daarmee is een 
ogenschijnlijk eenvoudige vraag over onvolkomenheden aan 
een gebit niet zomaar te beantwoorden. Een echte lach is meer 
dan alleen mooie tanden, het is de samenhang van aspecten van 
tanden, mond en techniek. 
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A genuine smile is more than just beautiful teeth

A beautiful smile has impact, and KL2 facings are the ideal 
solution for minor dental imperfections. These paper-thin, 
porcelain non-prep facings can be fit without reducing the 
tooth. Nor do we need to cover the entire tooth - we can bond 
just a corner, for instance.
It’s essential to look at the complete picture: teeth, light and 
facial expressions are all important when correcting teeth. A 
wide smile shows more than just canine to canine; you also 
see the teeth further back in the mouth. The effect of beautiful 

front teeth is lost when the molars and mouth are too dark. At 
Kleinsman Dental Center’s clinic in Bocholt your face and the 
unique character of your smile are everything.
We possess the expertise, experience, and technology to provide 
precision dental work. Within our clinic all dental disciplines 
are linked together. The dental technicians create a bespoke 
model of your teeth, the dentists perform any necessary gum 
correction, our orthodontist adjusts the position of the teeth, 
and the technicians prepare porcelain caps. Kleinsman Dental 
Center combines dental expertise and the latest technology to 
give you a distinctive, radiant smile.


