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CLEYBURCH
t a n d a r t s e n

CLEYBURCH gezond voor uw mond

Esthetische
tandheelkunde
Facings: voor een mooi
gebit

Cleyburch tandartsen. Gezond voor uw mond.

Een facing is een laagje tandkleurig vulmateriaal dat wij op uw tand plakken.  Zo kunnen wij de 
vorm of de kleur van uw tand veranderen, spleetjes tussen uw tanden opvullen, afgebroken hoek-
jes repareren, gele of bruine tanden weer wit maken en scheve tanden maskeren. 

CLEYBURCH
t a n d a r t s e n

CLEYBURCH gezond voor uw mond

De rijke historie van de Cleyburch 
is gecombineerd met een moderne 
en vriendelijke uitstraling die past 
bij een tandartspraktijk van deze 
tijd. Er zijn verschillende praktijken 
in de Cleyburch gevestigd. 
De praktijk is van alle gemakken 
voorzien en biedt voldoende 
parkeergelegenheid voor haar 
bezoekers. Ook is de praktijk 
rolstoeltoegankelijk.

Alle facetten binnen de tandheel-
kunde komen bij de verschillende 
praktijken van Cleyburch tandart-
sen aan bod, zoals implantologie, 
kindertandheelkunde,
gebitsslijtage en mondhygiëne. 



Facings: voor een mooi gebit.
Een facing is een laagje tandkleurig vulmateriaal dat wij op uw tand plakken.  Zo kunnen wij 
de vorm of de kleur van uw tand veranderen, spleetjes tussen uw tanden opvullen, afgebroken 
hoekjes repareren, gele of bruine tanden weer wit maken en scheve tanden maskeren. 

Composiet of porselein?
Een facing wordt gemaakt van composiet of porselein. Beide materialen hebben zo hun eigen 
kenmerken. Een facing van composiet is goedkoper en het resultaat is beter voorspelbaar dan 
bij een facing van porselein. Ook hoeft er minder aan uw tand geslepen te worden en een facing 
van composiet is goed te repareren bij een fractuur. Een porseleinen facing is echter weer min-
der gevoelig voor aanslag.

Zo gaat de behandeling
Allereerst bepaalt u samen met uw tandarts de juiste kleur van de aan te brengen facing. 
Vervolgens bekijkt de tandarts of er voldoende ruimte is voor het plaatsen van de facing. Als dit 
niet het geval is, dan slijpt de tandarts een heel dun laagje van het oppervlak van uw tand af. 
Om de facing goed te kunnen bevestigen, wordt uw tand voorbehandeld met een zuur. Daarna 
brengt uw tandarts een hechtlaag aan op uw tand, waarop de nog zachte composiet wordt 
aangebracht. Naast de juiste kleur, is natuurlijk ook de vorm van uw facing van belang. Daarom 
boetseert uw tandarts het vulmateriaal eerst globaal in de juiste vorm. Door de composiet met 
blauw licht te beschijnen, wordt het composiet hard. Daarna wordt de facing in de gewenste 
vorm geslepen en tot slot gepolijst.

Na de behandeling
Het kan zijn dat u even moet wennen aan uw facing(s). Als uw tanden wat langer zijn gemaakt, 
kan praten wat problemen geven. Is de vorm van uw tand veranderd, dan kunnen klanken wel 
eens vervormen. Dit gaat na een paar dagen vanzelf over. Met een facing kunt u alles eten. 

Onderhouden van uw facings
We raden u met klem af om op harde dingen te bijten ( zoals zuurtjes, uw nagels of een pen) of 
om plakband af te scheuren met uw tanden. Gebruik voor het schoonhouden van uw facings 
een iets schurende tandpasta zoals witte Prodent, witte Colgate of witte Everclean. Tandpasta’s 
zonder schuurmiddel (zoals Elmex, Parodontax en alle gel-tandpasta’s) zijn ongeschikt omdat 
er (vooral als u rookt) oppervlakkige aanslag ontstaat. Reinig daarnaast uw tanden met stokers, 
ragers en floss. Randen van facings die onder uw tandvlees eindigen, moet u dagelijks flossen 
met Johnson’s denttape via een 180°-omvatting vanaf twee kanten. 

Wilt u weten of u met facings uw gebit kunt verfraaien? Overleg dan met uw tandarts. Hij of zij 
kan u doorverwijzen naar P. de Jong, specialist binnen onze praktijk op het gebied van
esthetische tandheelkunde. 
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