
 

Aandachtspunten bij een 

orthodontische behandeling 
 

Motivatie:  

De motivatie van de patiënt is een zeer 

belangrijk onderdeel voor een succesvol beugeltraject. Als gemotiveerde patiënt houd je je 

aan de gemaakte afspraken, zorg je voor een goede mondhygiëne en ga je voorzichtig om 

met je beugel. 

 

Mondhygiëne: 

Een goede mondhygiëne is van essentieel belang. Zeker bij een vaste beugel gaat er meer 

tijd zitten in het goed schoonmaken van de tanden en de beugel. Slechte mondhygiëne kan 

witte vlekjes op de tanden of zelfs gaatjes veroorzaken. Het tandvlees kan gaan ontsteken, 

sneller bloeden of zwellen. In extreme gevallen stoppen wij de behandeling vroegtijdig.  

Zo nodig verwijzen wij naar een mondhygiëniste/tandarts/parodontoloog.  

 

Duur van de behandeling 

Een beugelbehandeling duurt gemiddeld 2-3 jaar. Er zijn veel factoren die het traject kunnen 

vertragen. Denk bijvoorbeeld aan slechte motivatie, ongunstige groei, tanden die niet willen 

doorbreken, ontoereikende mondhygiëne enz. Zo nodig verwijzen wij naar een 

logopedist/mondhygiëniste/tandarts/parodontoloog/kaakchirurg.  

 

Resultaten van de behandeling 

Een orthodontische behandeling verloopt in de regel volgens plan. Wij streven daarbij naar 

een goed en mooi eindresultaat. Omdat er zoveel verschillende factoren van invloed zijn op 

een succesvolle behandeling, kunnen wij nooit garanderen dat het einderesultaat volledig 

aan de verwachtingen zal voldoen.  

 

Terugval/relapse 

Tanden zijn continu in beweging. Behaalde orthodontische resultaten zijn geen garantie 

voor de toekomst. Vaak willen tanden weer terug naar de beginstand/positie.  

Met behulp van spalken en/of nachtbeugels proberen wij een mooi resultaat te stabiliseren.  

 

Wortelresorptie: 

De tandwortels worden soms korter tijdens het beugel traject. Meestal is dit 

verwaarloosbaar. Mocht wortelresorptie geconstateerd worden op een routine 

röntgenfoto, dan gaan wij behandelstrategieën bespreken.  

 

Tandvorm: 

Tanden komen in verschillende vormen en maten. Soms resulteert dit in niet te sluiten 

spleetjes tussen de tanden. Voor aanpassingen van de tandvorm verwijzen wij naar de 

tandarts.  



 

Zenuwbeschadiging: 

Tanden kunnen soms verkleuren of ontsteken tijdens een beugelbehandeling. Zo nodig 

verwijzen wij naar een tandarts/kaakchirurg/parodontoloog.  

 

Parodontale aandoeningen: 

Wij screenen patiënten vooraf op een verhoogde risico voor terugtrekkende tandvlees en/of 

kaakbot. Zo nodig verwijzen wij naar een mondhygiëniste/tandarts /parodontoloog. 

Meestal zijn deze patiënten reeds onder behandeling van een 

mondhygiëniste/tandarts/parodontoog. Mocht er toch gekozen worden voor een 

beugelbehandeling, dan blijven deze patiënten onder controle van de 

mondhygiëniste/tandarts/parodontoloog.  

 

Kaakgewrichtsklachten: 

Tijdens de beugelbehandeling kunnen complicaties van het kaakgewricht optreden.  

Zo nodig verwijzen wij naar de gnatholoog/kaakchirurg. 

 

Niets/deels doorgekomen tanden: 

Soms komen tanden niet of slechts deels door. Vaak speelt dit voorafgaand en/of tijdens 

een beugelbehandeling. Wanneer dit de orthodontische behandeling belemmert, zullen wij 

behandelstrategieën bespreken.  

Zo nodig verwijzen wij naar een tandarts/parodontoloog/kaakchirurg.  

 

Niet of te veel aangelegde gebitselementen: 

In sommige gevallen zijn bepaalde tanden simpelweg niet aangelegd of is er juist een tand 

te veel aangelegd. Wanneer dit het geval is, gaan wij behandelstrategieën bespreken.  

Zo nodig verwijzen wij naar een tandarts/parodontoloog/kaakchirurg. 

 

Losraken van orthodontische apparatuur: 

Wees voorzichtig met je beugel. Vermijdt activiteiten en/of etenswaren, die de 

orthodontische apparatuur kunnen beschadigen. Stel de orthodontist onmiddellijk op de 

hoogte wanneer de appratuur beschadigd of losgeraakt is.  

 

Buitenbeugels: 

Bij het gebruik van een orthodontische buitenbeugel komt extra zorg kijken. Het gezicht en 

de ogen lopen risico op beschadiging wanneer de instructies bij het afdoen/uitdoen niet 

opgevolgd worden. De patiënt moet altijd eerst de elastische spanning wegnemen vóór de 

apparatuur uit de mond te nemen. Anders kan deze terugschieten. Doe de buitenbeugel 

af/uit bij het sporten of bij andere activiteiten waar er een kans is dat de buitenbeugel 

aangestoten wordt. 

 

Verwijderen vaste apparatuur: 



Tijdens het verwijderen van de orthodontische apparatuur kan het tandglazuur en/of een 

restauratie (kroon/adhesief/veneer) beschadigd raken. Als een tand of restauratie 

beschadigd raakt, moet deze eventueel door de tandarts hersteld worden. 

 

Verstandskiezen 

Zo nodig adviseren wij om de verstandskiezen te laten verwijderen. 

 

Allergieën: 

Sommige mensen zijn allergisch voor bepaalde bestanddelen van orthodontische 

apparatuur. Eventueel wordt het behandelplan hierop aangepast of voortijdig afgebroken.  

In zeldzame gevallen moet de allergie medisch onderzocht worden. 

 

Gezondheidsproblemen 

Gezondheidsproblemen en/of het gebruik van medicijnen (met of zonder recept) kunnen 

van invloed zijn op de orthodontische behandeling.  

Zorg ervoor, dat de orthodontist altijd op de hoogte is van veranderingen op dit gebied. 

 

Rokers: 

Rokers hebben meer kans op mondkanker, terugtrekkend tandvlees en een vertraagde 

verplaatsing van de tanden tijdens een orthodontische behandeling.  

Rokers moeten rekening houden met een mogelijk slechter eindresultaat.  

 

Verwijzing:  

Wanneer één van bovengenoemde complicaties zich voordoet, kan het voorkomen dat wij 

voor behandeling doorverwijzen naar de tandarts of een specialist. De kosten hiervan staan 

los van de kosten voor de orthodontische behandeling.  


