
      Bij mij doet het geen pijn!
Wekelijks krijgen we de vraag: 

... maar het doet toch geen pijn? 
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 tandprotheticus

Ik begrijp heel goed dat de drempel hoog is als je bang bent. Als je in 
het verleden veel pijn hebt gehad en er altijd onzorgvuldig en ruw met 
je is omgegaan. En ik kan u vertellen: ik ben zelf ook geen fan van de 
tandarts! Maar als je de juiste persoon in je mond laat kijken, kan dat 
vertrouwen herstellen. 

Ik doe geen pijn, ik ben geen tandarts maar een tandprotheticus en 
gespecialiseerd in kunstgebitten. Bij mij geen boren en afzuiging in 
de stoel en geen haakjes om mee te plagen, ik heb alleen een stoel en 
een lamp om mee te kijken. 

Vaak komen patiënten eerst op gratis advies. Want als je bang bent, 
is het toch fijn als je weet dat de eerste afspraak vrijblijvend is. Dat 
er alleen wordt geluisterd, gekeken en uitleg wordt gegeven. Dan zie 
je meteen de behandelkamer en blijkt die vaak toch heel erg mee te 
vallen!

Door angst lopen mensen vaak veel te lang met een probleem rond, 
waardoor de huidige tanden steeds slechter worden of de huidige 
prothese niet meer goed past. 
Heeft u nog eigen tanden maar doen ze veel pijn en bent u bang voor 
de tandarts? Ik luister, kijk en kan u een advies geven, want angst voor 
de tandarts is een vaak voorkomend probleem. Wij werken samen met 
tandartsen waar wij vertrouwen in hebben, die de tijd nemen en begrip 
hebben voor uw angst.

Heeft u een prothese maar past deze niet goed meer? Bent u bang
of heeft u veel vragen? Bij mij hoeft u niet bang te zijn, ik neem de

tijd, luister en geef advies. Uw kaak slinkt jaarlijks en het is ook 
logisch dat uw prothese na een paar jaar niet meer goed past, laat 

staan na bijvoorbeeld 20 jaar. Maar soms heeft een prothese vanaf het 
begin al niet goed gezeten, bent u een paar keer terug geweest maar 

werd u verteld dat het zo hoort. Ook hiervoor kunt u gewoon langs 
komen, niemand is lastig en 

voor iedereen maken we tijd. 

Nog steeds bang of toch al een beetje 
overtuigd? Ons advies: stap over die 

drempel en kom langs!

Bij ons is een advies-afspraak gratis, 
want goed advies moet voor iedereen 

mogelijk zijn.
 Bel ons op of stuur een e-mail: 

info@eengoedgebit.nl 


