
Smile!
Je verdient het.

Digital smile Design



Snel je mond dichtdoen voordat de fotograaf op het
knopje drukt. Een hand voor je mond houden als je moet
lachen. Herken je dat? Heel oncomfortabel, en soms zelfs
een beetje genant. Niet voluit durven te lachen kan erg
bepalend zijn in je contact met mensen. Verlang jij ernaar
om voluit te kunnen lachen en jezelf te zijn? Dan is onze
Digital Smile Design behandeling iets voor jou.

- Een mooie, stralende glimlach
- Je ziet vooraf hoe het eruit gaat zien
- Je kunt vooraf ‘testen’ of het ook ‘goed voelt’

Digital smile design 
Durf jij je tanden te laten zien?

Met digital smile design krijg je

-  Het verandert je leven en geeft een boost aan 
je zelfvertrouwen

Wij vertellen je graag meer
Bekijk de volgende pagina.. 



De route 
naar jouw smile

Goed om te weten! Wat gaan we doen?
De kosten voor een intake

afspraak zijn €30,-

Ben je benieuwd naar het vervolg van de route? 
Bekijk de volgende pagina.. 

Vervolg  
afspraak

A. Scan maken B. Studiemodellen
C. Mondfoto’s D. Eventuele röntgenfoto’s

E. Wensen kenbaar maken

De tandtechnieker
ontwerpt een proefstuk op basis 

van de scan & foto’s.

Het proefstuk
wordt over je tanden heengezet. 
Samen kijken we of eventuele 

aanpassingen nodig zijn.

Klaar om  
te testen

Mockup  
ontwerp

Intake  
inplannen



Heb je besloten om te starten met de transformatie? Dan zijn er twee 
methodes die we kunnen toepassen. Je kunt kiezen voor facings of kronen. 

Bij facings slijpen we minder van de tand/kies af en daar plaatsen we 
een schil van keramiek overheen, in precies de juiste vorm. Voor een kroon 

slijpen we veel af van je tand of kies. Daarna plaatsen we een kroon. 
Samen met jou bespreken we welke methode het beste bij jou past.

Welke methode past bij jou? 

Je gebit moet gezond zijn en je moet minimaal twintig jaar oud zijn. Tot 
aan je twintigste levensjaar veranderen je kaken namelijk nog en is het 

beter om te wachten. Zijn je tanden vergeeld, maar is de conditie van je 
tanden verder goed? Dan is bleken meestal een betere optie. Ingrijpende 

behandelingen zoals het plaatsen van kronen, implantaten en (in iets 
mindere mate) facings, komen namelijk in de plaats van je huidige gebit. 
Dat is natuurlijk zonde wanneer je tanden en kiezen in goede conditie zijn.

Wanneer is Digital Smile Design geschikt voor jou?

Tevreden? 
Tijd om te starten met jouw traject

Extra informatie

Start traject Interesse?Definitieve plaatsing
We starten met het omslijpen

van tanden en kiezen voor 
facings/kronen en plaatsen een 

noodvoorziening. Dit is te
vergelijken met een  
mockup/proefstuk.

Neem contact op  
via Infomedics 

2/3 weken later plaatsen we 
de defnitieve kronen/facings.

Betalen in
termijnen mogelijk

Definitieve 
kronen/facings

Klaar om  
te starten



Na het lezen van de informatie, dwalen er vast nog wel wat vraagtekens 
rond in je gedachten. En dat is logisch! Het is tenslotte niet een beslissing 

die je elke dag neemt. Daarom denken we graag met je mee.

In deze brochure vind je een voorbeeldbegroting. 
Tijdens de intake geven we je natuurlijk ook een 
inschatting van de kosten. Als je wil, kun je het 
bedrag in termijnen betalen.

Ben jij je angstig als de tandarts in de buurt 
komt? Geen zorgen! Laat het ons weten, wij 
hebben specialisten in huis die precies weten 
hoe ze je kunnen helpen.

Wat houdt je tegen? 

Zijn de kosten  
niet te hoog?

Angst.

Als je het plan laat uitvoeren kun je inderdaad 
niet meer terug! Daarom kun je in de proefperiode 
ervaren hoe het voelt. Om vervolgens een 
weloverwogen een beslissing nemen.

Ik kan niet 
meer terug!

Tip!
Neem een  

koptelefoon mee!  
Soms kan het helpen om 

naar een muziekje  
te luisteren, dat  

leidt af!

Jouw 
transformatie

Je krijgt je  
lach terug

Je voelt je
zelfverzekerd

Je zit lekker 
in je vel



Voorbeeld 
begroting

Hierbij ontvang je een overzicht van de kosten van een Smile Design plan.

Met vriendelijke groet,

Team Tandartspraktijk De Friese Meren

Tandartspraktijk De Friese Meren
Dubbelstraat 6 
8561 BC Balk
0514-603839 
info@defriesemerentandarts.nl

Omschrijving         Bedrag

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en      € 110,00
vastleggen behandelplan

Studiemodellen t.b.v. behandelplan     € 32,00

Techniek/materiaalkosten        € 250,00

Kleine röntgenfoto 4x        € 68,00

Kaakoverzichtsfoto         € 73,00
          ======
Totaal:          € 533,00

Dit behandelingsplan geeft een indicatie van de kosten, hieraan kun je geen rechten
ontlenen. Dit behandelingsplan is opgemaakt overeenkomstig de gestelde diagnose. 
De daarmeee samenhangende kostenbegroting is gebaseerd op de op dit moment 
geldende tarieven en prijzen voor verrichtingen en materialen. Eventuele wijzigingen 
hierin zullen bij uitvoering van het behandelingsplan worden doorberekend.

Let op: de kosten van de kronen en/of facings zijn hierin niet opgenomen.



Lach!


