
Informatie van uw tandarts

Orthodontie



Orthodontie
Maakt de stand van het gebit optimaal en mooi.

Orthodontische afwijkingen zijn grofweg in te  
delen in twee categorieën:
1. Afwijkingen die het gevolg zijn van een  

verkeerde groei van de kaken.
2. Afwijkingen die te maken hebben met een 

onregelmatige stand van het gebit. 
Veel mensen hebben een combinatie van beide. 

Het eerste consult 
Tijdens het eerste consult wordt besproken wat de 
reden van uw bezoek is. Soms wordt tijdens het 
eerste consult al een overzichtsfoto (OPT) gemaakt. 
Wanneer de behandeling start, zal er een afspraak 
gemaakt worden voor portretfoto’s, röntgenfoto’s 
en afdrukken voor gebitsmodellen.

Door het rechtzetten van de tanden wordt de kans 
op gaatjes en tandvleesziekten verkleind en de 
kauwfunctie verbeterd. 

Vooronderzoek



Behandelplan 
Omdat iedere mond uniek is, 
wordt er voor iedere patiënt 
een individueel behandelplan 
samengesteld aan de hand van de 
bevindingen uit de onderzoeken. 
Er wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de specifieke 
wensen en omstandigheden.  
U ontvangt altijd een begroting van 
de orthodontische behandeling,  
die gemiddeld tussen de € 2.000,-  
en € 3.000,- zal liggen.

Plaatsen beugel 
Afhankelijk van de noodzakelijke 
correctie, zal de behandeling 
starten met uitneembare 
apparatuur (ook wel slotjes of 
brackets genoemd).  
Hierbij kunt u denken aan de 
headgear (buitenboordbeugel) of 
de activator (blokbeugel), gevolgd 
door vaste apparatuur (slotjes of 
sterretjes). Ook kan de correctie 
alleen met vaste apparatuur 
behandeld worden. Voor het 
plaatsen van apparatuur is vaak 45 
minuten gepland.

Behandelplan



Controle en verwijdering van beugel 
Elke vier tot zes weken zullen er 
controleafspraken plaatsvinden in de 
(gemiddelde) behandeltijd van twee jaar. 
Wanneer het gewenste resultaat behaald is, 
wordt de beugel verwijderd. Achter de tanden 
kan een roestvrijstalen draadje (spalkje) 
worden aangebracht, om ervoor te zorgen dat 
het resultaat stabiel blijft. Mogelijk worden er 
afdrukken gemaakt voor een nachtbeugel. 
 
Na verwijdering van de beugel zullen er 
meerdere controles plaastvinden van de nieuwe 
gebitssituatie. Wanneer hierna blijkt dat de 
situatie stabiel is, wordt de orthodontische 
behandeling afgesloten.

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


