Het verloop van de beugel (“orthodontische”) behandeling
Eerste consult
Bij het eerste consult kijken we naar uw gebit, de kaken en het gezicht. We vragen of u tevreden bent
met uw huidige gebitssituatie, naar uw verwachtingen en wensen.
Vervolgens zullen we in grote lijnen de mogelijkheden van de beugelbehandeling (orthodontische
behandeling) met u bespreken.
De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft. Wanneer een
behandeling wel gewenst is, krijgt u een begroting, informatie over de besproken beugelbehandeling
en een akkoordverklaring over de te starten behandeling mee.
Als u akkoord gaat met de behandeling, maken we vervolgafspraken voor uitgebreid aanvullend
onderzoek en het plaatsen van de beugel.
Uitgebreid onderzoek
Tijdens het eerste consult hebben we al een indruk gekregen van de staat van uw gebit. Maar om
een gedetailleerd behandelplan te maken, is uitgebreid aanvullend onderzoek nodig. We bekijken uw
gezicht en gebit uitgebreid, vragen naar eventuele tandheelkundige of medische geschiedenis,
nemen verschillende foto's (“gewone” en röntgenfoto's) en maken een afdruk van uw gebit.
Vervolgens stellen we een gedetailleerd persoonlijk behandelplan op. Hierin beschrijven we welke
technische stappen en materialen nodig zijn om het gebit te reguleren, om het 'in vorm' te krijgen.
Mochten hierbij nieuwe dingen aan het licht komen, dan zullen we dit met u bespreken.
Behandeling scheve tanden
Enkele weken later zal de beugel geplaatst worden. De behandeling kan uit verschillende soorten
beugels bestaan.
Bij kinderen is het soms nodig eerst de boven- en onderkaak in de juiste positie te brengen of om de
bovenkaak te verbreden. Dit doen we bijvoorbeeld door een losse, uitneembare beugel te plaatsen.
Om de scheve tanden en kiezen recht te zetten gebruiken we meestal een vaste beugel. Deze duwt
of trekt de tanden en kiezen naar de juiste positie.
Op het andere formulier vindt u meer informatie over het soort beugel en de beugelbehandeling die
met u is besproken.
Nazorg: beugel verwijderen en retentie
Als de tanden, kiezen en/of kaken in de gewenste positie staan, kunnen we de beugelbehandeling
beëindigen. Een vaste beugel wordt verwijderd en meestal bouwen we het dragen van een
uitneembare beugel af.
Omdat de tanden, kiezen en/of kaken op de juiste positie moeten blijven staan, is het na een vaste
beugel vaak nodig om het gebit hierin te ondersteunen met een retentiebeugel en/of –spalk.

Meer informatie kunt u vinden op: www.beugel.nl

