
	 Wanneer uw tandarts een brug, kroon of 
prothese plaatst, dan is daar het nodige pre-
cisiewerk aan vooraf gegaan. Voor SmileDesign® 
Tandtechniek is het leveren van tandtechnisch 
maatwerk meer dan een vak. Het is een kunst. 
Ons Tandtechnisch Laboratorium onderscheidt 
zich door het feilloze vermogen om een glimlach 
te vervaardigen die in harmonie is met
het gezicht:  onopvallend mooi en met een
optimale natuurlijke uitstraling. “Als je op straat 
rondkijkt, pik je de kunstgebitten er zo uit.
99% is eenheidsworst: te recht en onnatuurlijk. 
Tanden zijn nooit helemaal recht of egaal wit.
Dus moet je een kunstgebit ook niet langs een
liniaal willen maken. Je wilt iemand iets meegeven
dat bij zijn identiteit past. Elk gezicht heeft een 
kromming en daar moet je een prothese of 
kroon ook naar maken”, aldus Bjorn Ginsberg
en Jean Schrama.

Binnen het tandtechnisch ambt zijn er eindeloos 
veel mogelijkheden. Van protheses, gedeeltelijke 
protheses, kronen, bruggen en facings tot pro-
ducten als gebitsbeschermers. Het vervaardigen 
hiervan is meer dan een vak: het is tandtechnis-
che kunst. Bij SmileDesign Tandtechniek werken 
we in een hecht team en stellen we de essentiële 
relatie tussen de tandtechnicus, de tandarts en de 
patiënt voorop. Samen hebben wij één doel voor 
ogen: het vervaardigen van de mooiste tanden 
voor een ideale persoonlijke smile.

Bent	u	benieuwd
wat	er	binnen	een
Tandtechnisch
Laboratorium	gebeurt?

Kleurbepalen 
	 Uw	tandarts	of	tandtechnicus	kan	u	verzoeken	ons
	 laboratorium	te	bezoeken	om	de	precieze	kleurstructuur			
	 van	uw	natuurlijke	gebit	te	bepalen.	Het	resultaat	is	een		
	 kroon	of	brug	die	perfect	past	bij	uw	overige	tanden	en		
	 daardoor	niet	van	echt	te	onderscheiden	is.	
	
Kleurfinish
	 Wanneer	de	kleur	van	een	brug	of	kroon	erg	 	
	 gecompliceerd	is,	kan	uw	tandarts	in	overleg	met	ons		
	 laboratorium	besluiten	tot	een	kleurfinish.	Terwijl	u	op		
	 het	laboratorium	wacht	wordt	de	kroon	of	brug	indivi-	
	 dueel	ingekleurd.	Tijdens	de	keramiekprocedure
	 kunnen	de	kleur	en	vorm	zodoende	optimaal	vervaar	
	 digd	worden.	

Persoonlijk consult
	 In	sommige	gevallen	is	het	wenselijk	om	uw	vragen,		
	 wensen	of	problemen	te	bespreken	met	de	uitvoerende		
	 tandtechnicus	tijdens	een	persoonlijk	consult.

Een	bezoek	aan
ons	Tandtechnisch
Laboratorium.
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 Elk gezicht en karakter is uniek. Dit is het uitgangs-

 punt waarmee onze tandtechnici te werk gaan. Als ware  

 kunstenaars leveren zij tandtechnisch maatwerk van

 het hoogste niveau. Daarbij maken ze gebruik van uitslui- 

 tend hoogwaardige materialen en gebitselementen die

 uitblinken in esthetiek, kwaliteit, duurzaamheid en comfort.

 Al het kroon- en brugwerk, de protheses en bruggen   

 op implantaten worden in eigen huis gemaakt en gepre- 

 pareerd. Zo wordt de geleverde kwaliteit gewaarborgd.

 Het eindresultaat zijn tanden die niet van echt te onder-

 scheiden zijn; een glimlach die in harmonie is met uw   

 gezicht.

Brugwerk
 Wanneer u een ontbrekende tand of kies heeft, kan een   
 brug  de oplossing bieden. Een brug omspant de lege ruimte  
 waar de tand of kies ontbreekt en wordt verankerd aan
 één of twee aangrenzende natuurlijke tanden. Zo wordt het  
 gebit weer compleet gemaakt. Het is van groot belang dat  
 dit vakkundig gebeurt voor een optimaal natuurlijk effect.  
 Een brug mag geen ‘loopplank’ zijn; de kunst van een goede  
 brug is dat alle elementen gescheiden lijken te zijn. 

Kronen
	 Een kroon is een speciale ‘overkapping’ die geplaatst
 wordt over een beschadigde of sterk gevulde tand of kies.  
 Dit kan een reconstructief doel hebben of ter verfraaiing  
 dienen. De kroon kan bestaan uit zuiver porselein of uit   
 een combinatie van metaal en porselein. Het maken van
 een perfecte kroon is meer dan een vak; het is een kunst.  
 Een tandrestauratie waarbij alle anatomische kenmerken  
 gerespecteerd worden. 

Facing
 Facings of ‘tandschildjes’ zijn een vorm van esthetische  
 tandheelkunde, een vakgebied dat de laatste jaren
 volop in ontwikkeling is. Facings kunnen de vorm of de  
 kleur van een tand verbeteren. Zo kan uw tandarts een  
 spleetje tussen uw tanden opvullen, afgebroken hoekjes  
 repareren, verkleurde tanden weer wit maken of een
 scheve tand verbergen. Een goede facing correspondeert  

 met uw natuurlijke tanden en kan in twee verschillende 
 materiaal soorten worden vervaardigd: composiet of
 porselein. Bij het plaatsen van een facing hoeft er minder  
 van uw eigen gebitselementen afgeslepen te worden. 
 Dit is een groot pluspunt van een facing ten opzichte van  
 een kroon.  In sommige gevallen is ook mogelijk om facings  
 te plaatsen zonder dat de tand geprepareerd wordt.
 ‘Additional veneer’ is een soort flinterdunne lens die op de  
 tanden geplakt wordt om kleinere esthetische correcties uit  
 te kunnen voeren. Hiermee kan echter enkel de vorm van de  
 tand veranderd worden. 

Gebitsprotheses
 Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten  
 en vervaardigen van gebitsprotheses: uitneembare con- 
 structies in de mond. Er zijn veel verschillende soorten  
 gebitsprotheses, zoals een klikgebit of een gedeeltelijke  
 prothese.  Het is essentieel dat het aanmeten en vervaardi- 
 gen ervan met de grootste precisie en vakkundigheid
 gebeurt. Een veelvoorkomend probleem is dat kunstgebit- 
 dragers vaak een verouderd of slecht passend kunstgebit  
 hebben. Uw kunstgebit kan ongemerkt verslechterd   
 zijn waardoor er problemen kunnen ontstaan.
 Dit kan voorkomen worden door preventieve controles.
 Met behulp van nieuwe technieken en materialen kan
 de tandprotheticus ervoor zorgen dat uw kunstgebit weer  
 comfortabel is en niet onnodig snel slijt of breekt. 
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“Elk gezicht en
karakter is
uniek. Dit is
het uitgangspunt
waarmee onze
tandtechnici
te werk gaan.”

Tandtechnisch	maatwerk


