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‘Alle moderne tandheelkunde onder één dak’or
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Kaakverbreder
of RPE

afspraak, dan toch graag bellen, dan kunnen 
wij hier rekening mee houden en onnodige 
wacht-tijden voorkomen. 

Helaas is het niet te voorkomen dat afspraken 
ook onder schooltijd worden gepland. Im-
mers de meeste patiënten zijn schoolgaand 
en onze praktijkuren vallen grotendeels onder 
schooltijd. Mocht dit problemen opleveren, 
geef dit dan aan bij de tandarts zodat een 
passende oplossing kan worden gezocht.

Mochten er verder nog vragen zijn, bel dan 
gerust met de praktijk. Om later eventuele 
misverstanden te voorkomen is het verstandig 
om deze folder goed te bewaren.

foto kaakverbreder?



Een Kaakverbreder, ook wel RPE (Rapid Pala-
tal Expander) genoemd, wordt gebruikt om de 
bovenkaak te verbreden. De beugel duwt de twee 
helften van de bovenkaak uit elkaar. Dit kan het 
beste tijdens de groei. Een RPE bestaat uit twee 
bandjes om de eerste grote kiezen in de boven-
kaak, met een schroef ertussen.

Het plaatsen van een RPE

Het plaatsen van een RPE gebeurt in drie  
afspraken:

1. Separeren 
Eerst moet er een kleine beetje ruimte worden ge-
maakt tussen de eerste grote kiezen in de boven-
kaak. Dit gebeurt met kleine elastiekjes die tussen 
de kiezen worden gedrukt. Maximaal zijn dit twee 
elastiekjes per kies (aan de voor- en achterzijde). 
Het plaatsen van de elastiekjes duurt maar enkele 
minuten. De elastiekjes kunnen wat gevoeligheid 
veroorzaken aan de kiezen, omdat deze een klein 
beetje verschuiven. 

2. Banderen 
De volgende afspraak is enkele dagen later. De 
elastiekjes worden weer weggehaald en er wordt 
gekeken welke maat van het bandje het beste 
om de kiezen past. Tijdens het passen moeten 
de bandjes met een bijtstokje goed op de plaats 
worden gebeten. Als ze goed passen wordt er nog 
een nieuwe afdruk van de bovenkaak gemaakt. 
Tenslotte worden de elastiekjes weer terugge-
plaatst om de ruimte tussen de kiezen open te 
houden.

3. Plaatsen 
Na één week is de RPE klaar en kan deze door de 
tandarts of de orthodontieassistente worden ge-

plaatst. Dit gebeurt door de kiezen waar de bandjes 
om komen eerst goed schoon te maken. De beugel 
wordt daarna met speciale lijm vast gezet. De lijm 
wordt met een blauwe lamp hard gemaakt. Tenslotte 
worden de overtollige lijmrestjes weggehaald en de 
tandarts geeft uitleg over hoe met de beugel moet 
worden omgegaan.

De werking van een RPE:

De RPE moet één keer per dag één slag worden uitge-
draaid. Dit gebeurt door de schroef met een speciaal 
sleuteltje een kwartslag rond te draaien.

Belangrijk hierbij is dat de schroef goed doorgedraaid 
wordt tot het volgende gaatje weer zichtbaar is. 
Na de verbreding blijft de beugel meestal nog 4 tot 
6 maanden in de mond zitten om de kaak te laten 
stabiliseren. Daarna kan de beugel soms nog vervan-
gen worden door een dunner stangetje langs het 
verhemelte.

Het dragen van een RPE

Iedere keer nadat de beugel uitgedraaid wordt kan 
een beetje spanning in de bovenkaak, neus en/ of het 
voorhoofd gevoeld worden. Die spanning ver-dwijnt 
meestal snel. Het kan ook goed zijn dat er een spleet-
je tussen de voortanden ontstaat. Dit is heel normaal 

en wordt groter zolang de beugel uitgedraaid 
wordt. Het spleetje sluit zich weer spontaan 
na het uitdraaien. Als het uitdraaien als pijnlijk 
wordt ervaren, mag hiervoor een pijnstiller wor-
den genomen (bijvoorbeeld paracetamol volgens 
bijsluiter). 

Eten en drinken: Met een RPE kan normaal 
gegeten en gedronken worden. In het begin zal 
het doorslikken van eten soms iets moeilijker zijn 
omdat iets achter de schroef kan blijven haken. 
Na enige tijd zal dit geen hinder meer geven. 

Poetsen: Gewoon normaal poetsen, maar nu 
ook over de schroef, en na afloop nog even extra 
over de bandjes om de grote kiezen borstelen. 

De beugelcontrole

Ongeveer één maand na het plaatsen van de 
RPE vindt de eerste controle plaats. De tandarts 
controleert dan of de bovenkaak voldoende 
verbreedt is. Wanneer de kaak de goede breedte 
heeft wordt de schroef in de beugel vastgezet. 
Indien nodig wordt nog een volgende beugel-
controle ingepland. Extra bezoeken per maand 
maken de beugelbehandeling niet duurder. Per 
maand komt er één nota, ongeacht het aantal 
bezoeken. Afspraken die zonder tijdig bericht 
(minimaal 24 uur voor de afspraak) niet zijn 
nagekomen kunnen (zonder verder overleg) in 
rekening worden gebracht.

Mocht een bandje los zitten (controleer dit 
regelmatig met de vingers), of mocht de beugel 
stuk zijn of niet meer goed zitten of passen, bel 
dan altijd voor een afspraak tussendoor om de 
reparatie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. 
Ook al staat er binnen enkele dagen een controle 


