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MEDEWERKING PATIËNT

Het succes en de lengte van een orthodontische behandeling hangt voor een groot deel af van de mede-
werking van de 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, waardoor wij soms zelfs de 
behandeling vroegtijdig moeten beëindigen.
Vandaar dat wij patiënten waarbij wij ernstig twijfelen aan de motivatie niet in behandeling nemen.

 De vereiste medewerking omvat 6 punten:

 Mondhygiëne. Frequent en doelmatig poetsen, flossen, etc. is essentieel voor het succes van de   
    behandeling en het behoud van het gebit. Daarover zal uitgebreid instructie en begeleiding gege  
     ven worden. De rest is discipline. Als men dat niet kan opbrengen moet men niet aan een behande 
 ling beginnen.

 Het dragen van de apparatuur (buitenboordbeugel, elastieken, blokbeugel) conform de voorschrif  
     ten. “smokkelen” verlengt de behandeling aanzienlijk en hiermee ook de kosten. 
 Bij onzorgvuldig gebruik van de apparatuur zijn we soms genoodzaakt om de kosten voor repara  
 tie in rekening te brengen.

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

 Het altijd en op tijd verschijnen op afspraken. Bij in gebreke blijven maakt ook dit de behandeling  
 langer en de kosten hoger.

 Het volgen van de huisregels.

  Het is vaak zo dat sommige afspraken tijdens de schooluren vallen, dit is helaas onvermijdelijk   
     maar noodzakelijk voor een snellere behandeling.
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HUISREGELS

 Wilt u zich bij binnenkomst melden aan de balie, dit voorkomt eventueel onnodig wachten.

 Te laat komen verstoort ernstig de gang van zaken, vergeet niet dat we vaak uitlopen omdat   
 een eerdere patiënt te laat was!  De afspraak moet vaak verzet worden en dit vertraagt de    
 behandeling.

 Wij hebben, gezien de beperkte ruimte, liever geen ouders van in behandeling zijnde patiën  
 ten in de behandelruimten, uitgezonderd bij: 
 - Consulten
 - Behandelplanbesprekingen

 Afspraken moeten zo min mogelijk worden afgezegd, want elke gemiste afspraak kan een   
 verlenging van de behandeling betekenen. Als het echter niet anders kan, dient men minstens   
 48 uur van tevoren af te zeggen. Bij het achterwege laten daarvan kunnen extra kosten be   
 rekend worden.

 Klachten (over de apparatuur) behoren zo spoedig mogelijk, telefonisch, direct gemeld te    
 worden, ook als men een reguliere afspraak heeft.

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

 Algemene klachten of op en aanmerkingen kunnen geuit worden bij de floor- of praktijkma  
 nager, eventueel in overleg met de orthodontist.


