Dat stomme gebit,
ik kan er niks mee!
Mensen die niet meer uit eten gaan omdat hun gebit los in de
mond zit, ze zijn bang dat het breekt of telkens uitvalt. Ze kunnen niet goed meer praten en ze moeten met bepaalde klanken
oppassen zodat hun gebit niet losschiet. Herkent u dit?
Wij horen het vaak. “Ik kan niks met mijn gebit!” of “Het
zweeft in m’n mond” of “Ik ga bijna nooit uit eten want ik
zit er altijd mee te rommelen aan tafel” of “Ik doe het thuis
gelijk uit”.
Het is zo jammer om te horen dat iemand niets met zijn gebit
kan. Het is zo onnodig om een slecht zittend gebit te hebben. Al
jaren komen mensen bij ons die slechte voorlichting hebben gehad door hun vorige behandelaar. Ze weten niet wat oplossingen
en mogelijkheden zijn en lopen daardoor al jaren met iets in hun
mond dat niet past of met níéts in hun mond! Vaak wordt een
slecht zittend gebit verdoezeld met kleefpasta of het wordt thuis
gelijk uit gedaan. Dat is zonde want het hoeft niet.
Onlangs hebben we een mevrouw nog heel blij gemaakt. Zij at
alleen maar zacht voedsel, deed haar gebit gelijk uit als ze thuis
was en at nooit samen met vrienden. Maar door de huidige prothese aan te passen en er een nieuw laagje kunststof in te leggen, kan ze nu weer eten! Stukjes appel en gewoon avondeten,
dat was voor haar lange tijd onmogelijk. Van zo’n verhaal worden
we blij. Daar doen we het voor!

De oplossing is vaak heel simpel. Kom vrijblijvend
(gratis) langs en vertel mij waar u mee zit!
Ik kan u uitleggen wat ik voor u kan doen en toelichten wat dit
kost, zonder dat u eraan vastzit!
De meest voorkomende oplossingen:
- een nieuw laagje kunststof (ofwel een rebasing wordt voor 90%
vergoed*)
- een nieuw gebit (dit wordt altijd voor 75% vergoed)
- klikgebit/implantaten (wordt voor minimaal 80% vergoed)

Speelt u een instrument? Duikt u graag? Geen probleem.
Ook dat moet gewoon kunnen met een kunstgebit! Tijdens mijn
opleiding werd hier speciaal aandacht aan gegeven. De spieren
die je gebruikt met het spelen van trompet, en de stand van de
lippen en de wangen, met een mondstuk in is anders dan als u
gewoon eet en praat. Geef dit van tevoren aan en we houden er
rekening mee.

Hebt u vragen of wilt u een advies?
Neem gerust contact met ons op!
Als u vermeldt dat u naar aanleiding van deze column belt, is
uw afspraak gratis.
(*vergoeding rebasing is
90% bij patiënten die
boven, onder of beide
een volledige prothese
hebben, vergoeding geldt niet bij
een gedeeltelijke
prothese/plaatje of
frame)
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Geopend: maandag t/m vrijdag voor reparaties en info.
Behandelingen op afspraak (0495) 592 622,
Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl

