Een parelwitte lach is al eeuwen
een schoonheidsideaal. Een kwestie
van de eerste indruk. Je mond is
immers voortdurend in beweging.
We praten, zoenen, eten en lachen.
Een stralende lach met een mooi
gebit is echter niet voor iedereen
weggelegd. Gelukkig is er voor ieder
gebitsprobleem een oplossing. Van
kronen, bruggen en facings tot en
met volledige gebitsprothesen. De
tandarts verwijst en de tandtechnicus
en/of tandprotheticus realiseren
excellent vakwerk. Wie zijn deze
stille krachten en hoe creëren zij
individuele mondkunstwerken?

“SAY CHEESE!” DANKZIJ
DENTALMIND TANDTECHNIEK BV
Walther Ladrak, medeoprichter van Dentalmind
Tandtechniek bv, steekt gepassioneerd van wal:
“De appel valt niet ver van de boom. In 2003
richtte mijn zoon Zia Ladrak (tandarts) Dentalmind Tandartspraktijk op. Tegelijkertijd startte
ik met tandtechnicus Dimitri van Hezik in hetzelfde pand aan de Paletsingel een tandtechnisch laboratorium. Beide praktijken groeiden
al snel uit hun jasje. Gelukkig kwam het naastgelegen pand op nummer 112 vrij. Genoeg
ruimte voor expansie en innovatie dus. Zo werd
in 2010 Dentalmind Tandprothetiek bv op de
begane grond toegevoegd als onderdeel van
Dentalmind Tandtechniek bv. Met een enthousiast en professioneel team creëren we de
meest uiteenlopende tandtechnische restauraties. We zijn modern en innovatief. Onze passie? Mensen weer laten lachen met een mooi
harmonisch gebit.”

EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW GELUID
“Stilstand is achteruitgang. Tijd voor een
wisseling van de wacht. Mijn compagnon
Dimitri van Hezik vormt vanaf april 2016
samen met Nela Ramirez de directie. Nela
komt uit Costa Rica en volgde in 1999 haar
grote liefde naar Nederland. Zij geeft leiding
aan een klein bevlogen team bestaande
uit Tamara, Renate en Chantal. Bovendien
zal zij in 2017 afstuderen als tandprotheticus
en vervolgens zorgverlener Martin van
Hezik, de vader van Dimitri, opvolgen als
verantwoordelijke tandprotheticus. Tandtechnicus Dimitri heeft zich gespecialiseerd
in porseleintechniek, dentale fotografie,
cad-cam design en het Zirkon Zahn systeem.
Met een gerust hart draag ik dus het stokje
over aan de nieuwe generatie,” glimlacht
Walther.

NATUURGETROUW
Dimitri:“Patiënten weten
precies wat ze willen. Mooie
vormen en echte kleuren.
De vraag naar natuurgetrouwe voortanden neemt dan
ook steeds meer toe. Kunst is niet meer van
echt te onderscheiden. Afhankelijk van de restauratie kiezen we het meest geschikte merk
porselein. Voor de voortanden gebruiken we
Creation, een nieuw ontwikkeld porselein met
prachtige, natuurlijke eigenschappen. Alle
voorwaarden voor een optimaal resultaat zijn in
onze “studio voor tand-esthetiek” aanwezig.
Na het bepalen van de vorm en de kleur plannen we een tweede afspraak in voor het passen
van de restauraties. Omdat de kronen dan nog
niet geglazuurd zijn, noemen wij dit proces: in
bisquit passen. Zo kunnen we naar wens, vorm
en kleur exact op elkaar afstemmen. Het zijn
immers de details die het verschil maken.”
DIGITAL SMILE DESIGN
“In oktober 2015 ben ik bij Dr. Coachman in
New York geweest voor het volgen van een
intensieve Digital Smile
Design training. Vooraf
zien wat je krijgt, is het
principe van DSD. Eerst
leggen we de beginsituatie van de patiënt vast
met een uitgebreide
foto- en filmshoot. Een
speciaal ontwikkeld softwareprogramma zet
deze gegevens om in
een esthetische analyse
en een behandeldiagnostiek. Vervolgens bepalen we met een aantal
referentielijnen de meeste ideale vorm van het
gebit bij een volle lach.
De uitkomst is slechts
een ontwerp. De realisering van het daadwerkelijke behandeltraject vereist nauwe samenwerking tussen tandarts
en tandtechnicus. We
zijn bijzonder trots op de
intensieve samenwerking
met gerenommeerde
tandartsen in de regio
Zoetermeer en Den
Haag,” aldus Dimitri.

Martin van Hezik (tandprotheticus)
en Nela Ramirez, tandprotheticus i.o.

Dimitri van Hezik (directeur Tandtechniek),
Nela Ramirez (directeur Tandprothetiek) en
Walther Ladrak (oud-directeur)

INVESTEREN IS VOORUITZIEN
“Tandtechniek is meer dan ambachtelijk handwerk. De laatste jaren hebben we geïnvesteerd
in uiterst geavanceerde cad-cam apparatuur.
De vervaardiging van zirconium- en glaskeramiek restauraties hebben we dus geheel in
eigen hand. In het laboratorium ontwerpen we
de brug of kroon digitaal. Vervolgens fresen we
het ontwerp uit een blok keramisch materiaal.
Zo is de basis voor een natuurlijk ogende
brug of kroon een feit. Met onze nieuwste
freesmachine de M1 produceren we titanium
steggen als basis voor het klikgebit. Je moet
nu eenmaal met de techniek meegaan,”
besluit Dimitri.

WE ZIJN MENSEN EN
HOUDEN VAN ONS VAK!
LACH JE TANDEN WEER BLOOT MET
DENTALMIND TANDPROTHETIEK!
Nela Ramirez is vanaf 2007 werkzaam bij het
bedrijf en is verantwoordelijk voor de protheseafdeling. Het verschil tussen een tandtechnicus
en een tandprotheticus
is niet voor iedereen
duidelijk. Nela: “Een
tandtechnicus maakt
alles in opdracht van de
tandarts zoals kronen en
bruggen. Een tandprotheticus mag zelfstandig
volledige gebitsprothesen maken zonder
verwijzing. We hebben
dan ook contracten

met alle zorgverzekeraars die ons warm aanbevelen. Het woord kunstgebit is de laatste
jaren vervangen door gebitsprothese. Een
gebitsprothese is tegenwoordig niet meer
van echt te onderscheiden. Met onze volledige
gebitsprothesen kun je iedere dag weer stralend
lachen.”
VOLLEDIGE GEBITSPROTHESE & KLIKGEBIT
“Voor een volledige gebitsprothese kun je dus
rechtstreeks contact met ons opnemen voor
een gratis consult. We bespreken uiteraard
de persoonlijke wensen en na enige bezoeken
beoordelen we samen de in was gemaakte
proefprothese. Veranderingen zijn dan nog
steeds mogelijk. Een kwestie van maatwerk.
De zorgverzekeraar betaalt 75% van de kosten.
De eigen bijdrage is dus 25% plus het deel
van het eigen risico dat nog niet verbruikt is.
Uiteraard zullen we altijd vooraf een offerte
maken. Soms hebben patiënten een sterk
geslonken kaak. Dan is een implantaat
gedragen prothese de perfecte oplossing.
Na het eerste consult zal duidelijk zijn welke
optie het meest geschikt is inclusief het
kostenplaatje,” besluit Nela.

DENTALMIND TANDTECHNIEK BV
Innovatief en modern. Tandtechnisch laboratorium met bijzondere aandacht voor patiënten.
Tandtechnici met passie. Een combinatie van
moderne cad-cam technieken met creatief
handwerk. Het resultaat? Sublieme tandtechnische producten zoals kronen, bruggen al dan
niet op implantaten en keramische facings.
Nauwe samenwerking met Dentalmind Tandartspraktijk, Denthuijse Tandartspraktijk, Djiauw
Tandzorg en Poorter Tandartsen.
Paletsingel 112
2718 NS Zoetermeer
T 079 - 362 16 54
E info@dentalmind-tandtechniek.nl
W www.dentalmind-tandtechniek.nl

DENTALMIND TANDPROTHETIEK BV
Professionele en betrokken tandprothetici.
Sinds 2010 onderdeel van Dentalmind Tandtechniek bv. Verwijzing van de tandarts is niet
noodzakelijk. Scoort hoog op nazorg, service
en garantie. ISO 9001 gecertificeerd. Voor
goedkeuring van de zorgverzekeraar bij de
aanvraag voor een implantaat gedragen
gebitsprothese werken we nauw samen met
tandarts implantoloog Z.V. Ladrak en andere
implantologen in Zoetermeer en de regio. Een
kwestie van een goed gevoel! De openingstijden zijn maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en vrijdag van 8.30-15.00 uur.
T 079 - 361 03 300
E info@dentalmind-tandprothetiek.nl
W www.dentalmind-tandprothetiek.nl

