Gun jezelf
een lach!
In mijn vorige column heb ik uitgelegd wat het verschil
is tussen een tandprotheticus, een tandtechnicus, een
klinisch prothese technicus en een tandarts. Hoe groot de
verschillen ook zijn in opleiding en in kunnen, zo klein is het
verschil in het doel! Het doel om iedereen met een glimlach
de deur uit te laten gaan.
Ik zie het wekelijks. Mensen die binnenkomen met een oud
versleten gebit of met een nieuwer slecht passend gebit.
En telkens hoor ik; was ik maar eerder gekomen! Want het
comfort van een goed gebit is goud waard. Slecht kunnen
eten kan voor maag- darmproblemen zorgen, niet kunnen
lachen omdat je gebit losschiet zorgt voor ongemakken en
schaamte, een te lage beet zorgt voor kapotte mondhoeken
en kaakgewrichtsklachten die zelfs kunnen ontaarden in
nekklachten en hoofdpijn. Kleefpasta is slecht voor de
gezondheid vanwege de zware metalen die erin zitten en
zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit nummer van Weert
Magazine gaat deels over lifestyle en jezelf iets gunnen.
Ik zie het ook als jezelf niet verwaarlozen. Ik heb laatst
voor een dame van 103 een nieuw kunstgebit mogen maken.
Dit gunde zij zichzelf terwijl een meneer van 75 mij vroeg
of hij nog wel een nieuw gebit waard was. Een goede
gezondheid en een goed passend gebit ben je altijd waard!
Twijfelt u over uw huidige gebit maar blijft u er mee
doorlopen omdat u denkt dat u lastig bent? Of bent u
vaak weggestuurd bij een behandelaar en voelt u zich
niet serieus genomen? Ik vind niemand lastig, ik geef
advies en help u als u dat wilt. Vaak ligt het eraan dat een
behandelaar niet goed naar een patiënt luistert en zich
aangevallen voelt in plaats van het probleem probeert te
begrijpen.
Mijn doel is om iedereen te helpen;
de drempel is laag want ik doe u geen
pijn. Woont u in een verzorgings- of
verpleegtehuis? Dan kom ik graag
naar u toe. Want iedereen verdient
een goed zittend gebit. Wist u
dat als u in een verpleegtehuis
woont uw prothese vaak
voor 100% vergoed wordt?
Mocht u graag advies
of informatie willen?
Heeft u vragen? Laat
het ons weten. Als u
vermeldt dat u deze
column hebt gelezen
krijgt u een gratis
controle bij ons in
de praktijk! Dat kan
in Weert, Maarheeze
en Roermond. Waar en
wanneer het u uitkomt.
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