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MEDEWERKING PATIËNT

Niet voldoende medewerking kan leiden tot een onbevredigend resultaat, verlenging van de behandeling 
(met de daarbij behorende financiële consequenties) en/of schade aan het gebit. Hierdoor kunnen wij ge-
noodzaakt zijn de behandeling vroegtijdig te beëindigen.

De vereiste medewerking omvat 7 punten:
 

 Mondhygiëne. Frequent en doelmatig poetsen, flossen, etc. is essentieel voor het succes van   
 de be handeling en het behoud van het gebit. Daarover zal uitgebreid instructie en begelei   
 ding gegeven worden. 

 Het omgaan met de apparatuur, het dragen van de elastieken etc. conform de voorschriften. 

 Bij onzorgvuldig gebruik van de apparatuur zijn we genoodzaakt de kosten voor reparatie in   
 reke ning te brengen.

 Het volgen van de eetvoorschriften (deze folder wordt verstrekt na het plaatsen van de vaste   
 appara tuur).

 Het nakomen van de afspraken. Bij in gebreke blijven maakt dit de behandeling langer en de   
 kosten hoger.

 Het volgen van de huisregels.

 Elk ½ jaar bezoek aan de tandarts.

HUISREGELS

 Wilt u zich bij binnenkomst melden aan de balie.

 Komt u a.u.b. op tijd. Dit voorkomt uitlopen, waardoor u onnodig lang moet wachten.

 Gelieve afspraken uiterlijk 2 dagen van te voren afzeggen.

 Wij zijn gerechtigd niet nagekomen afspraken in rekening te brengen.
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 Klachten (over de apparatuur) a.u.b. zo spoedig mogelijk telefonisch melden ook al heeft u   
 die dag al een afspraak. 

 Verandering van verzekering, tandarts of adres liefst zo spoedig mogelijk doorgeven.

 Met klachten, op- en/of aanmerkingen over de behandeling kunt u terecht bij de floor-of prak  
 tijkmanager.

OVERIGE INFORMATIE

Hoewel een orthodontische behandeling bijna altijd een belangrijke functieverbetering en duurzaamheidver-
groting van het gebit geeft  en heel vaak ook bijdraagt aan een mooier uiterlijk, moet men toch beseffen dat 
deze behandeling, zoals elke behandeling van het lichaam, zijn beperkingen en risico’s heeft. Deze vormen 
bijna nooit een contra indicatie maar moeten wel in de beslissing om een behandeling aan te gaan, 
meegewogen worden.
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Risico’s:

 “Wortelresorptie”. In enkele gevallen kunnen de wortels van tanden korter worden gedurende   
 de behandeling. Als er vervolgens tandvleesontsteking ontstaat kan deze wortelresorptie de 
 levensduur van een tand negatief beïnvlo eden.

 “Ontkalking” (witte vlekjes op tanden), gaatjes en tandvleesontsteking. Dit kan ontstaan bij   
 on voldoende mondhygiëne en te veel zoet in het dieet. 

 Cruciaal bij de bestrijding hiervan is een goede mondhygiëne en een regelmatig bezoek aan   
 de tan darts.

 Avitalisatie. Zeer incidenteel komt het voor dat een tand afsterft tijdens de behandeling. Dit   
 komt meestal voort uit tandletsel uit het verleden, 

 waar de patiënt zich vaak niet bewust van is.

 Kaakgewrichtsproblemen kunnen bestaan voor, tijdens of na de beugel. Soms is dan een aan  
 vullende behandeling b.v. fysiotherapie nodig.

 De halfjaarlijkse controle bij de tandarts gaat gewoon door tijdens de orthodontische behan  
 deling.

Beperkingen :

 Behandelingsduur. Deze wordt aan het begin van de behandeling door ons zo goed mogelijk   
 ingeschat. Als echter de medewerking van de patiënt. niet optimaal is (zie bijlage “Medewer  
 king patiënt”), of door biologische beperkingen (de tanden verplaatsen zich langzaam) kan de   
 behandeling langer gaan duren.

 “Relapse” (het geheel of gedeeltelijk terugkeren van de oude afwijking). Elk biologisch sys  
 teem wil altijd (gedeeltelijk) terug naar de oorsprongtoestand. Zo ook het gebit. De mate     
 waarin is echter bij ieder mens anders. Wij doen er alles aan om d.m.v. “retentie” (het vast  
 houden  van het behandelingsresultaat) dat tegen te gaan.  Hierbij is de medewerking van de   
 patiënt ook weer essentieel. Toch zal er na de retentieperiode altijd wat relapse kunnen optreden .
 

 Behandelingsresultaat. Hoewel wij ons uiterste best doen om het overeengekomen be   
 handeldoel te realiseren, kunnen wij dat, zelfs bij optimale medewerking van de pa   
 tiënt, niet garanderen. Elk gebit reageert anders op de behandeling en bij sommige patiënten   
 is geen 100% resultaat mogelijk. 


