Vaste beugel (ook wel “slotjes”- , “plaatjes”- of “blokjes”-beugel genoemd)
Deze beugel bestaat uit brackets (“slotjes”) die op de tanden worden geplakt. Hierin wordt een
flexibele draad, gezet die de scheve tanden in een rechte stand zet. De draad, die door de brackets
loopt zorgt ervoor dat je tanden geleidelijk gaan verschuiven, door kracht uit te oefenen op de
tanden. Je tanden en kiezen komen door deze beugel iets losser in de kaak te staan waardoor ze
langzaam verschoven kunnen worden. De draad wordt tijdens de behandeling af en toe vervangen.
Vaak moeten tijdens de behandeling elastiekjes worden gedragen, die bevestigd worden aan haakjes
op de brackets.
Meestal kom je elke maand voor controle van de beugel bij de tandarts.
De vastzittende beugel kan niet worden uitgenomen en er blijven snel etensresten om de brackets
zitten. Tanden poetsen vraagt dus wat extra tijd en bij een vaste beugel.
Aan het eind van de actieve behandeling worden de brackets weer verwijderd. Als goed is gepoetst
tijdens de behandeling, is na de behandeling niet te zien dat er een beugel op de tanden heeft
gezeten. Het gebit beschadigt er dus niet van.

De retentie- (vasthoud-) beugel
Als de vaste beugel is verwijderd, moeten de tanden en kiezen in de goede stand blijven staan en zo
vastgroeien. Daarom wordt meestal een retentiebeugel geplaatst. Vaak is dit een vastzittend spalkje
(draadje) achter de ondertanden en een star, doorzichtig hoesje voor over de boventanden en
kiezen.
Een spalkje wordt meestal levenslang gedragen, een uitneembare beugel alleen ’s nachts. Meestal
wordt geadviseerd de uitneembare beugel levenslang 1x per week ’s nachts te dragen.
Deze apparatuur is zo gemaakt dat de tanden in hun nieuwe stand kunnen vastgroeien. De tanden
staan na een orthodontische behandeling nog vrij los in het kaakbot en met behulp van deze
apparatuur wordt voorkomen dat ze hun oude stand weer in kunnen nemen

