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Wat is het verschil met een bitje uit een 
sportzaak?
De pasvorm. Een op maat gemaakte gebitbeschermer blijft goed 
in de mond zitten. Bovendien gaat praten, slikken en ademen 
beter. Nadeel van de boil and bite bitjes is dat deze op een te hoge 
temperatuur vervormbaar zijn.

Is een gebitbeschermer zinvol voor een kind die 
twee grote voortanden heeft gewisseld?
Ja, omdat dit voor ons een goede basis is om voor langere tijd een op maat 
gemaakte gebitbeschermer te maken. In deze gebitbeschermer wordt zelfs al 
ruimte uitgespaard voor de tanden en de kiezen die nog moeten doorkomen 
waardoor de gebitsbeschermer langere periode blijft passen. 

Wat te doen als een beugel er binnen korte tijd uit 
mag?
Laat na het verwijderen van de beugel een afdruk maken door uw orthodontist, 
tandarts, tijdens de hapdag of met ons thuispakket. Advies kan worden 
aangevraagd via E info@gebit.nl

Kan ik bij mijn eigen tandarts een afdruk laten 
maken?
Ja, dat kan. Vraag uw tandarts een afdruk van de bovenkaak aan ons te 
sturen. Binnen vijf tot zeven werkdagen maken wij uw gebitbeschermer 
en sturen deze aan uw tandarts retour. Denk er wel aan dat uw tandarts 
hiervoor kosten van circa € 25,- in rekening mag brengen. 

Heeft een op maat gemaakte gebitbeschermer nut 
als mijn kind een melkgebit heeft?
Jazeker. Ons advies is het type Standaard Beschermer. Als het melkgebit gaat 
wisselen, dan verliest uw kind boven het eerst de twee voortanden en blijft het 
bitje passen. Wanneer de doorgekomen blijvende voortanden groter zijn dan de 
melktanden moet het bitje worden aangepast. Dit doen wij gratis!

Een beugel en dan toch een gebitbeschermer?
Ja, wanneer de beugel wordt geplaatst, vragen wij altijd om welke beugel het gaat. 
Gaat het om een slotjesbeugel, maken wij de gebitbeschermer zodanig dat hij de hele 
beugelperiode goed blijft passen. Er wordt ruimte uitgespaard voor het roteren van 
de elementen waardoor slotjes aandraaien géén probleem is. In het geval  van een 
uitneembare beugel bekijken wij tijdens de hapdag het gebit. Op basis hiervan geven 
wij een advies om te wachten of te kiezen voor ons type Standaard Beschermer.

Wat als u tijdens de hapdag van uw vereniging bent verhinderd?
• U kunt bij een andere vereniging langsgaan voor het maken van een afdruk of ons thuispakket kopen via 

uw vereniging;
• ons thuispakket online bestellen via www.gebit.nl;
• ons thuispakket kopen via de sportwinkel die aan uw vereniging is verbonden;
• uw tandarts vragen een afdruk te maken en naar ons op te sturen. Houd er rekening mee, dat uw tandarts 

hiervoor circa € 25,- in rekening kan brengen.

Hapdag SPTL gebitbeschermers

Meest gestelde vragen met de antwoorden

Heeft u een vraag en staat deze er niet bij? 
Mail uw vraag gerust naar info@gebit.nl en u ontvangt binnen drie werkdagen een antwoord.


