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De zes stappen van 
een kunstgebit!

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

Smits van Oyenlaan 2a, Maarheeze  -  Kerkstraat 38a, Weert.
www.eengoedgebit.nl 

tandprotheticus

Een nieuw kunstgebit binnen een week of zelfs binnen één dag!? Som-
mige collega’s adverteren ermee maar ik vind het niet verantwoord, 
goed werk heeft tijd nodig. Met zoveel handelingen en techniekwerk 
in een korte periode kun je wat mij betreft alleen maar fouten maken. 
Dus wij doen het zo snel mogelijk maar leveren wel vakwerk!
Voor een nieuwe gebitsprothese hebben we vijf afspraken nodig, de 
zesde afspraak is de controle. Hieronder leg ik u uit welke stappen we 
allemaal hebben en waarom deze stappen er zijn.

1. Eerste afdruk
Bij de eerste afspraak maken we een eerste afdruk. Van deze afdruk 
maken we op het tandtechnisch laboratorium een gipsmodel. En op 
dit gipsmodel maken we een lepel op maat, ook wel; individuele lepel 
genoemd.

-
druk. Omdat de lepel op maat gemaakt is kan de afdruk veel preciezer 
worden gemaakt en staan ook alle spieren en de kaak er goed in. Met 
deze afdruk wordt het gipsmodel gemaakt waarmee we de gebitspro-
these gaan maken, een belangrijke afdruk dus.

3.Beet bepaling
Op het gipsmodel van stap twee maken we een U-vormige was wal. Dit 
is een opstaande rand van was die in een U-vorm, de vorm van uw kaak, 
wordt gemaakt. Tijdens het beetbepalen kunnen we aan de hand van de 
opstaande U-vorm van was bepalen hoe hoog de prothese moet worden. 
We kijken hoe u dichtbijt en waar het midden van de prothese komt. 
Een goede beetbepaling is nodig om vorm in uw gezicht te krijgen zodat 
u geen ingevallen mond heeft of een spitse kin naar voren.

4. Pas prothese 
Een pas prothese is uw prothese met tanden en kiezen maar dan ge-
maakt van was in plaats van kunsthars. We maken deze pas prothese 
zodat we kunnen zien of hij goed past, of de tandenkleur naar wens 
is, of de stand van de tanden goed is en omdat we willen controleren 
of u er goed mee dichtbijt en mee praat. Als alles naar wens is met de 
pas prothese dan zetten we de was om in kunsthars. Deze is een week 
later klaar.

5. De prothese is klaar!
De was van de pas prothese is omgezet in kunsthars, na het omzetten 

is en mooi glanst. U krijgt bij de vijfde afspraak uw nieuwe prothese 
en start-kit. Hierin vindt u een prothese bewaardoosje, een prothese 
borstel, uitleg over het onderhoud van uw prothese en een tube met 
speciale reinigingspasta voor de prothese.

6. Controle 
Een week nadat u uw prothese heeft gekregen plannen we altijd een 
controle in, we willen graag weten hoe het gaat, of u aan de prothese 
bent gewend en of u eventueel ergens last van heeft.

Zo heeft u een idee hoe een prothese tot stand komt en waarom er een 
aantal afspraken nodig zijn. Elke afspraak heeft zijn functie en er zit 
vooral veel werk in qua tandtechniek. Voor elke stap moet ook weer 
iets gemaakt worden. Wilt u graag advies of informatie? Neem gerust 
contact met ons op. Onze advies afspraken zijn gratis, want goed 
advies moet voor iedereen mogelijk zijn!

CRANENDONCK - Op vrijdag 13 en zaterdag 
14 maart vindt NL doet plaats, een landelijke 
activiteit georganiseerd door het Oranjefonds 
om mensen bekend te maken met vrijwilli-
gerswerk en organisaties een mogelijkheid te 
bieden zich te presenteren aan het publiek en 
klussen opgeknapt te krijgen. 

13 vrijwilligersorganisaties in Cranendonck ne-
men hieraan deel met in totaal 13 klussen. De 
klussen zijn heel divers. Kijkt u zelf maar eens 
naar de klussen waar nog hulp bij nodig is: hel-
pen bij een High Tea voor de ouderen in het dorp 
in Budel-Dorplein; bij HSV 't Ringselven  helpen 
bij het onderhoud visvijvers; het opknappen van 
het gildeterrein en zomerklaar maken gildege-
bouw bij het St Jansgilde; pluktuin lenteklaar 
maken bij Zorgcentrum Marishof; helpen  schil-
deren bij Stichting Jeugdbelangen Budel - Dor-
plein; bij HSV ’t  Tipke helpen bij  het verstevigen 
en aanpassen van de vissteigers; helpen bij het 
opknappen van de ballenvangers bij Rood Wit 
’67; klussen bij Jong Nederland Budel – Schoot; 

helpen bij het schoonmaken, opruimen en verbe-
teren van de turnhal van Gymnastiekvereniging 
Turnlust; helpen bij het opknappen van de tuin 
van het huis voor mensen met dementie bij St 
Woonzorg Cranendonck; meehelpen bij de Im-
menhof; slachto� er spelen voor de Delta Red-
dingshonden Groep; materiaalkisten maken en 
buitenklussen bij Scouting Frere Jacques. 
Heeft u interesse om kennis te maken met vrij-
willigerswerk in het algemeen of met een van 
de deelnemende organisaties in het bijzonder? 
Ga dan naar de website www.nldoet.nl, klik op 
“een klus zoeken” en geef uw postcode op. Zoek 
een groep mensen bij elkaar vanuit de buurt, uw 
familie of de vereniging waar u lid van bent en 
meldt u aan! Ook voor bedrijven is het een leu-
ke activiteit om als teambuilding een klus uit te 
voeren!
Wilt u hier meer informatie over of heeft u andere 
vragen over vrijwilligerswerk? Neem dan contact 
op met de Vrijwilligerscentrale Cranendonck: 
0031 495- 592557 of kijk op 
www.goedbezigcranendonck.nu.

NL doet activiteiten in Cranendonck

PELT - Op 2 mei 2020 wordt de 10de editie 
van de Onze Lieve Vrouwe wandeltocht van 
Scherpenheuvel naar Lindelhoeven georgani-
seerd, ten voordele van Vzw Palliovik. 

Voor deze "jubileumeditie" werd er een volledig 
nieuwe route uitgestippeld met veel meer onver-
harde wegen, veel bos en vooral veel autovrije/
luwe wegen. Door het grote succes van vorige 
editie (365 deelnemers) kon er een mooie som 
van €3.500 geschonken worden aan Vzw Pallio-
vik. Voor meer info en inschrijven kan iedereen 
terecht op https://kraftmanchronotiming.be/
Sign-In/OLV-Tocht.html, via www.palliovik.be of 
via facebook/olvtocht. Gewoon inschrijven kan 
ook bij één van onze kernleden Godelieve Boul-
lart (Den Drossaerd), Riet Martens, Paul Pellens 
of Dirk Mentens.

Onze Lieve Vrouwe wandeltocht

Rondven 7
 6026 PX Maarheeze

Openingstijden
Di t/m don .......... 9.00 - 17.30 uur 
Vrijdag ................. 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag ............. 9.00 - 16.00 uur
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WIJ ZIJN
OPEN! ONTDEK ONZE

GLOEDNIEUWE 
SHOWROOM! 

 Alle stijlen beschikbaar,
van klassiek tot modern

 en alles er tussenin

 Uw project van A tot Z
 door ons verzorgd 

 Ruime keuze 

 Maatwerk

www.mobielepechhulp.be

Voor al uw
AANHANGWAGEN

ONDERHOUD
Wij werken aan

alle merken!
Reparatie op locatie

of in onze werkplaats

Gratis haal- en 
brengservice

in ons werkgebied
Kijk op:

www.mobielepechhulp.be
Of bel met 0031 622888217

 Achels
Belastingkantoor

Nederlandse
belastingaangifte
voor Neder-Belgen

60 euro voor 1 persoon
75 euro met fi scaal partner

Bezoek aan huis mogelijk:
In een straal van 10 km
rond Achel gratis

GSM-BE 0486 850 442
GSM-NL 06 2902 8657

achels.belasting.kantoor@gmail.com 


