Waarom schaamte voor
een kunstgebit?
Een prothesedrager schaamt er zich vaak voor. Maar waarom?
Er zijn ontzettend veel redenen waarom iemand een prothese
draagt maar schamen is in ieder geval nergens voor nodig!
Wist u dat meer dan 3 miljoen Nederlanders een prothese dragen? Zonder dat u het weet draagt uw buurvrouw, de dame achter de kassa, de meneer bij de bank, een goede vriend of vriendin misschien wel een prothese. Dus het is helemaal niet raar dat
u een prothese heeft en al zeker niet iets om je voor te schamen!
Schaamte houdt mensen vaak ook tegen om een afspraak te
maken. Want: bijna niemand weet dat ik een prothese heb!
De schaamte zorgt er ook voor dat je vaak al te lang een prothese
draagt zonder dat deze gecontroleerd wordt. De kaak slinkt en
de mond verandert en het gevolg is dat de prothese vaak alleen
maar blijft zitten als hij geplakt wordt. En dan ineens ontstaat
er een scheur of een breuk en dat gebeurt altijd als het niet uitkomt! Daarom is eenmaal per jaar de prothese en de mond laten
controleren ontzettend belangrijk.
Bij ons komen patiënten die al ruim 20 jaar dezelfde prothese
dragen, die moeten ze al vanaf het begin plakken met kleefpasta en er heeft ook 20 jaar niemand meer de mondgezondheid gecontroleerd. We zorgen allemaal goed voor onszelf door
gezond te eten, regelmatig te bewegen maar verwaarlozen de
mondgezondheid. Wist u dat kleefpasta ontzettend slecht is? Er
zitten zware metalen in die niet worden uitgescheiden door het
lichaam. Daar waarschuwt de fabrikant op de reclame niet voor!
De oplossing voor een loszittend gebit is vaak een rebasing; een
nieuw laagje kunststof, dit wordt voor een volledige boven- of
onderprothese voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering!
Als de schaamte voorbij is, vinden wij het fijn als patiënten
zich thuis voelen. Als je je ergens thuis voelt, ben je rustig en
ontspannen. Dan kun je eerlijk zijn over wat je voelt en denkt.
En dat is wat we willen! Onze wachtkamer is niet steriel maar
juist warm en gezellig. Een kop koffie staat altijd klaar als u moet
wachten op een reparatie of als u te vroeg bent voor de afspraak.
Gezelligheid en professionaliteit gaan bij ons hand in hand, we
zijn altijd eerlijk en willen ook dat u
zegt wat u denkt.
De deur staat bij ons altijd
open. U hoeft zich nergens
voor te schamen en een
probleem is er om
opgelost te worden!
Mocht u vragen
hebben of advies
willen? Neem
contact met ons
op! Als u vermeldt
dat u naar aanleiding
van deze column belt,
is uw afspraak gratis.
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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

