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Voorbeeld van een stappenplan bij een uitgebreide 
cosmetische behandeling met indirecte restauraties: ‘facings’ 
 

Afspraak met cliënt: 

eerste consultatie 

a) Uitvoeren consult: medische en psychosociale anamnese, inventarisatie van 

wensen, bespreken van mogelijkheden en indien mogelijk globale indicatie 
kosten en behandelprocedures. Overhandigen en bespreken van de 

checklist. 

b) Onderzoek mondgezondheid, maken van lichtfoto’s in de mond en van het 
gelaat, maken van eventuele röntgenfoto’s. 

c) Maken van (digitale) afdrukken voor een visualisatie van het beoogde 

esthetische resultaat en indien gewenst een indirecte proefopbouw  

(’mock up’) 
d) Eventueel toevoegen van behandelingen om de mond gezond te maken, 

zoals behandelen cariës, vervangen van vullingen, tandvleesbehandelingen, 

behandeling van slijtage 

In aanloop volgende 
afspraak 

a) Maken van de esthetische visualisatie met bijvoorbeeld een (‘Digital) Smile 
Design’, ‘wax-up’ of een virtuele planning in 3D; versturen van het 

behandelplan, een begroting en ‘informed consent’. 

Afspraak met cliënt: 

vervolg consultatie 
 

a) Bespreken visualisatie, (esthetische) behandelprocedures met de 

bijbehorende voor- en nadelen en de benodigde nazorg, definitief akkoord 
(tijdens of na de consultatie). Bespreken van de checklist. 

b) Optioneel ‘try-in’: directe proefopbouw of indirecte proefopbouw (‘mock 

up’) in de mond, eventueel nieuwe consult afspraken met andere ‘try-in’s. 

Afspraak met cliënt: 
preparatie tanden  

(1 week minimale 

bedenktijd vanaf het 
definitieve akkoord) 

a) Prepareren, bij voorkeur met de indirecte proefopbouw (‘mock up’) in de 
mond geplaatst zodat zo min mogelijk gezond tandweefsel opgeofferd 

hoeft te worden. 

b) Eventuele chirurgische correcties van de positie van het tandvlees. 
c) Zo nodig bedekken van blootliggend tandbeen ‘immediate dentin sealing’ 

d) (Digitaal) afdrukken van de preparaties met een (beet)registratie waarbij 

ook de tandboog ten opzichte de rest van het gelaat wordt vastgelegd. 

e) Secuur afgewerkte en esthetische tijdelijke voorzieningen die bij voorkeur 
ook dienen als ‘try-in’ voor de vorm en positie van de definitieve 

restauraties. 

In aanloop volgende 

afspraak 

a) Zo nodig corrigeren en veranderen tijdelijke voorzieningen. 

b) Definitief afdrukken, indien eerder niet mogelijk. 
c) Overleg met tandtechnicus over definitieve restauraties. 

d) Eventueel laatste pas, afwerking en kleur bij de tandtechnicus. 

Afspraak met cliënt: 

vastzetten restauratie 

a) Verwijderen van de tijdelijke restauraties. 

b) Passen van de keramische restauraties (‘facings’), vergewissen dat cliënt 
akkoord is met de vorm en kleur van de restauraties. 

c) Conditioneren van de keramische restauraties (‘facings’). 

d) Conditioneren van de tanden. 
e) Adhesief verlijmen van de keramische restauraties (‘facings’). 

f) Controleren van occlusie en articulatie, eventueel met behulp van digitale 

meetapparatuur. 

g) Indien nodig beschermen van restauraties door beetbeschermer. 
h) Afspraken maken over onderhoud en hygiëne van de restauratie. 

Afspraak met cliënt: 

nazorg 

a) Periodiek controleren van restauraties en tandvlees. 

 


