
Alles in huis!

Geopend: maandag t/m vrijdag voor reparaties en info. 
Behandelingen op afspraak (0495) 592 622, 

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Sommige mensen zien er tegenop om bij mij langs te komen. Gelukkig 
valt dit toch altijd mee. De sfeer is prettig bij ons en we hebben alle 
tijd en geduld. Als mensen eenmaal binnen zijn, wil ik ook alles kunnen 
bieden onder één dak. Want hoe fijn is het dat ons tandtechnisch labo-
ratorium in hetzelfde pand is! Alles wordt zelf gemaakt en we besteden 
niets uit aan een ander. 

We werken alleen met de beste kwaliteit en de nieuwste lijn tanden 
en kiezen van Ivoclar. Dit om ervoor te zorgen dat u een goed kauwcom-
fort heeft en dat de tanden en kiezen niet snel slijten. We werken met 
A-kwaliteit kunsthars en hebben ook speciale kunsthars voor mensen 
die een allergie hebben. Alle vijf de stappen, van eerste afdruk tot de 
uiteindelijke prothese, worden door ons in de Kerkstraat gemaakt.

Als uw prothese kapot is en gerepareerd moet worden, kunt u bij ons 
wachten met een kopje koffie of thee.

In onze praktijk wordt ook geïmplanteerd. Op de locatie die u al kent 
en in de behandelkamer waar u al bent geweest. Dit gebeurt door 
implantoloog Leon Horrichs. Leon is ontzettend ervaren, heel rustig en 
stelt iedereen op zijn gemak. Hij werkt met A-kwaliteit implantaten: 
Nobel Biocare. 
Dit merk geeft levenslang garantie en is een merk dat wereldwijd 
bekend staat als topkwaliteit en is wetenschappelijk onderzocht. De 
implantaten zelf worden voor 100% vergoed en de prothese die 
erop komt wordt voor 90% vergoed. Wij vragen dit voor u aan bij uw 
verzekering.
Het is verstandig dat u zich verdiept in implantaten als u deze wilt, 
dat u navraagt welk merk de implantoloog gebruikt. Hierin is namelijk 
veel verschil en helaas zien wij vaak patiënten met soms wel drie 
verschillende merken in de mond. Van elk merk zijn er aparte schroefjes 
en toebehoren en soms zijn ze niet eens meer te krijgen. Daarbij geeft 
niet elk merk levenslange garantie. Vandaar dat wij werken met een 
merk dat staat voor kwaliteit.

We zijn ontzettend trots op onze gloednieuwe scanner, waarmee we 
voor alle geïmplanteerde patiënten steggen (staafjes waarop het gebit 
klikt) kunnen ontwerpen. 
De scanner scant het gipsmodel dat is gemaakt van uw afdruk. Wij zien 
waar de implantaten staan op het model. De scanner ziet dit ook en 
scant deze in. Op een speciaal programma ontwerpen wij op dit model 
de steg die bij u in de mond komt. Zo kunnen we rekening houden met 
lengte en hoogte. Alles op maat voor u! De steg wordt gefreesd uit één 
stuk door Nobel Biocare, hetzelfde merk als waarmee we implanteren, 
zodat u altijd alles origineel in uw mond heeft! 

Wilt u wel of geen implantaten of gewoon advies en informatie 
over een prothese? 
Uiteraard bent u van harte welkom. Als u vermeldt dat u naar aanleiding 
van deze column belt, is uw afspraak gratis!


