Een kunstgebit?
Ga naar de
Tandprotheticus!
Graag stel ik mij even voor: mijn naam is Joep van
Engelen. Komend jaar schrijf ik een aantal columns in
Weert Magazine. Ze gaan over verschillende onderwerpen
die te maken hebben met het kunstgebit, want ik ben
tandprotheticus. Juist, tandprotheticus, een titel die niet
vaak in de mond wordt genomen. Ik leg het graag uit.
Tandprotheticus wordt vaak verward met tandtechnicus,
klinisch prothese technicus of tandarts.

Hoe zit het dan?

Een tandprotheticus is speciaal opgeleid voor het maken
en aanmeten van kunstgebitten. Heeft eerst de opleiding
tandtechniek gedaan en daarna vier jaar de opleiding
Tandprothetiek. Eerst leert hij de prothese letterlijk maken
en daarna het aanmeten. Tandprotheticus is een beschermd
beroep onder de wet BIG*.
Een tandarts heeft de opleiding Tandheelkunde gedaan. Hij
werkt met ‘alles in de mond’: kronen, bruggen, reinigen,
controleren, gaatjes vullen, wortelkanaalbehandelingen,
kunstgebitten enz. Maar hij is geen specialist in
kunstgebitten. Tandarts is ook een beschermd beroep
en BIG* geregistreerd.
Een tandtechnicus heeft de opleiding Tandtechniek gedaan.
Heeft daar geleerd kronen, bruggen en kunstgebitten
te maken. Dit ‘maken’ is niet het aanmeten, maar het
maken in het tandtechnisch laboratorium. Dit mag
alleen in opdracht van een tandprotheticus of tandarts.
Tandtechnicus is géén beschermde titel. Hij mag géén gebit
aanmeten.
Een klinisch prothese technicus heeft de opleiding
Tandtechniek gedaan en een cursus KPT (Klinisch Prothese
Technicus) van 15 dagen. Niet te vergelijken met een
opleiding Tandprothetiek. Klinisch prothese technicus is
géén beschermde titel. Hij mag niet zelfstanding, zonder
supervisie en controle van een tandprotheticus of tandarts
een gebit aanmeten.
* BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg’. De Wet beschermt patiënten tegen
onzorgvuldig en ondeskundig handelen door
zorgverleners.
Een tandprotheticus is dé specialist
voor het kunstgebit. Het voordeel in
vergelijking met de tandarts is dat
hij het kunstgebit mag aanmeten
én zelf kan maken. Als een gebit
gerepareerd moet worden, kan
hij het herstellen. U kunt zonder
verwijzing van tandarts of
huisarts bij de tandprotheticus
terecht. De tandprotheticus
declareert rechtstreeks
bij de zorgverzekeraar
waar uw gebit altijd voor
minimaal 75% wordt
vergoed.
Kortom, ga altijd naar
een vakman!
Twijfelt u? Zoek een
specialist op
www.kunstgebit.nl
of vraag het
na. Sommige
tandtechnici of
klinisch prothese
technici doen zich voor
als tandprotheticus. Dat
zorgt helaas voor veel
problemen. Ook hier geldt:
voorkomen is beter
dan genezen!
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tandprotheticus

geopend: maandag t/m vrijdag voor reparaties en info.
Behandelingen op afspraak, (0495) 592 622, Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl

