
EEN LELIJK GEBIT? JE KUNT
ER IETS AAN LATEN DOEN!

Natuurlijk komt echte schoonheid 
van binnen. Toch is je uiterlijk de 
eerste indruk. Een stralende lach 
drukt uit wie we zijn en duidt op 
zelfvertrouwen. Sommige mensen 
vermijden een volle lach vanwege 
een lelijk gebit. Ze schamen zich. 
De redenen zijn divers. Van scheve, 
verkleurde, afgebroken tanden 
t/m het bekende spleetje tussen de 
voortanden. Wil jij weer zorgeloos 
praten en lachen zonder je hand 
voor je mond?

ZOETERMEER

TANDHEELKUNDIG CENTRUM 
DE LEYENS

Sfeervol en betrokken. Professioneel tandheel-
kundig team met aandacht voor de (angstige)
patiënten. Van jong tot oud. Gespecialiseerd 
in tandheelkunde, de onzichtbare beugel, 
mondhygiëne en esthetische tandheelkunde. 
De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 
van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. 
Interesse en/of inschrijven? Bel vrijblijvend 
voor meer informatie!

Kaagkade 57, 2725 AA Zoetermeer
(wijk 25 De Leyens)
T 079-341 39 39
E info@thcdeleyens.nl
      W  www.thcdeleyens.nl

Naast de reguliere 
tandheelkundige 
behandelingen is 
tandarts Fabio Rigutto 
ook gespecialiseerd 
in esthetische 
tandheelkunde. 
Praktijk-manager 
Sona Darbor 
steekt van wal:”Een 
lelijk gebit knaagt 
aan het zelfvertrou-
wen van mensen. 

bereiken, dan moet je bepaalde stappen 
volgen. Soms gaat er dus een heel traject 
aan vooraf met verwijzingen naar andere 
specialisten. Voor het beste resultaat moet je 
bijvoorbeeld twee jaar een beugel dragen. 
Soms moet er zelfs een kaak verzet worden. 
Langdurige trajecten die de moeite waard zijn. 
Onze zeer gemotiveerde patiënten zien het als 
een investering in de toekomst,” aldus Fabio.

TRY & SMILE: WAT JE ZIET IS WAT JE KRIJGT!
“Voor één kroon of meerdere kronen verwijzen 
we onze patiënten naar onze tandtechnicus 
Edris Rasta. Voor de plaatsing van meerdere 
kronen maakt hij foto’s en een filmpje van het 
gebitsprofiel. Vervolgens kneedt hij in was het 
ideale gebit dat in de mond geplaatst wordt. 
Een nieuwe serie foto’s en een filmpje volgt. 
Zo ziet de patiënt vooraf het resultaat inclusief 
eventuele aanpassingen: de zogenaamde 

Nieuwsgierig naar 
de TrySmile-procedure? 

Bekijk www.youtube.com/
watch?v=nttLJqNV8rk!

TrySmile-sessie. Met deze gegevens prepareert 
de tandarts de tanden en plaatst hij noodkronen. 
De tandtechnicus bakt de definitieve kronen 
exact op maat en kleur in het bijzijn van de
patiënt. Ten slotte plaatst de tandarts de 
definitieve porseleinen kronen. Intensieve 
samenwerking resulteert zo in excellent 
vakwerk. Wanneer durf jij weer te lachen?”
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eventuele aanpassingen: de zogenaamde 

Gelukkig realiseren ze zich dat je er iets aan kan 
laten doen. Samen met één van de beste tand-
technici van Nederland Edris Rasta van Excent 
Tandtechniek creëren we kronen, bruggen, 
facings, implantaten of prothesen exact op 
maat qua grootte, vorm en kleur. We gebruiken 
uitsluitend kwalitatief zeer hoogwaardig 
materiaal voor onze classic of excellent lijn.”

EXTERNE PATIENTEN ZIJN VAN HARTE 
WELKOM
Sona:“Verder zijn we constant op zoek naar de 
grenzen van vernieuwing. Fabio weet zich als 
geen ander te verplaatsen in zijn patiënten. 
Een deskundige aanpak die leidt tot perfectie. 
Pijnloos en geruststellend. Voor een esthetische 
behandeling hoef je geen patiënt bij ons te 
zijn of te worden. Externe patiënten voor puur 
esthetisch werk zien we steeds vaker. Niet 
iedere tandarts is namelijk gespecialiseerd 
in esthetische tandheelkunde. Goed kroon- 
en brugwerk is voor 70 % het werk van de 
tandarts. Een nauwe kroonaansluiting is van 
essentieel belang voor het esthetische aspect 
en voor het behoud van de kroon. Nauwe 
samenwerking met een goede tandtechnicus 
maakt het plaatje compleet.”

INVESTERING IN DE TOEKOMST
“Tijdens de intake brengen we de wensen van 
de patiënt in kaart. Iedere patiënt heeft een 
bepaald beeld in gedachten dat uitmondt in 
een behandelplan. Wil je een bepaald beeld 


