Welke hockeybitje is het veiligst?
Het bitje dat op maat gemaakt is door de
tandarts, is de veiligste keuze. Er kan gekozen
worden welke dikte u wenst en in welke kleur u
het bitje wilt laten maken. De prijs van dit hockeybitje ligt rond de € 100,-*.
*Informeer bij uw zorgverzekeraar voor een
eventuele vergoeding van het bitje.

Heeft u na het lezen van de informatie nog
vragen? Vraag het uw tandarts.

Informatie van uw tandarts

Wel zo slim, bitje in!

Hockeybitje

Wat voor soort bitje?

Is het dragen van een
bitje verstandig?
Het dragen van een hockeybitje is zelfs verplicht.
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Er zijn ook hockeybitjes voor beugeldragers!

