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Post Tandprotheticus:
voor een gebit dat zit!
Wat valt u het eerste op als u mensen ontmoet? 

Veel mensen letten het eerst op de mond. Een mooie, 
gezonde mond is het visitekaartje van uw gezicht. Een 
gezonde mond is bovendien van invloed op uw algehele 
gezondheid. U bent minder vatbaar voor infecties en u
voorkomt tandpijn.

Verzorgd en stralend 
 
Voor een goed passende prothese
(kunstgebit) of implantaten
(kunstwortel) kunt u rechtstreeks
terecht bij de tandprotheticus. 

Post Tandprotheticus zorgt ervoor 
dat uw gebit er weer verzorgd 
uitziet.

Ook voor gebitsreparatie
 
Aan de hand van een persoonlijk
behandelplan zoeken we samen
naar een prothese die bij u past.
De overgang van uw eigen tanden
naar een eerste prothese kan
binnen onze praktijk onder een dak
verzorgd worden. 

Ook voor reparatie of 
aanpassingen aan uw huidige
kunstgebit helpen wij u graag.

Expertise en ervaring
 
Om u zo goed mogelijk van dienst 
te zijn, werkt Post Tandprotheticus 
vanuit één locatie samen met 
tandtechnici en het Centrum 
Tandheelkundige Implantologie.

Met deze multidisciplinaire aanpak
kijkt iedere specialist vanuit zijn 
eigen expertise en ervaring.



Over Fokke en Pieter Post
 
Fokke Post startte in 1984 een tandtechnisch laboratorium en is 
sinds 1993 gediplomeerd tandprotheticus. Zoon Pieter heeft een 
aantal jaar in de tandtechniek gewerkt alvorens hij begon aan 
de opleiding tot tandprotheticus, welke hij in 2019 heeft afgerond.

Door zowel technisch als esthetisch inzicht en veel ervaring staat 
Tandprothetische Praktijk Post voor kwaliteit, optimale zorg en 
service.

Behandelingsfasen
 
De behandeling start met een 
informatief kennismakingsgesprek. 
 
De doorlooptijd van het behandelplan 
bedraagt ± 1 maand. 

Eerste afdruk

Individuele afdruk

Beetbepalen

Passen van de prothese (proefprothese)

Plaatsing van de prothese

Evaluatie/nacontrole

Tip! 

Vraag naar het persoonlijke 
behandelplan van Post 
Tandprotheticus.



Uw glimlach. 
Onze zorg.
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