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‘Alle moderne tandheelkunde onder één dak’or
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Een gehemelte 
stangetje of TPA

praktijkuren vallen grotendeels onder school-
tijd. 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.



Een gehemelte stangetje of TPA (Trans Palatal 
Arch) wordt gebruikt om de bovenkiezen te veran-
keren, de bovenkaak eventueel licht te verbreden 
of de bovenkiezen wat te draaien om extra ruimte 
te creëren. 

De TPA bestaat uit twee metalen bandjes om de 
eerste grote kiezen in de bovenkaak, met daartus-
sen een stevige metalen draad. Aan de gehemel- 
tezijde van de bandjes zit een buisje. De gehemel- 
tedraad wordt aan beide kanten in dit buisje 
vastgemaakt. De draad maakt een bocht met het 
gehemelte mee, maar raakt het niet.

Het plaatsen van een TPA

Een TPA wordt in twee afspraken geplaatst:

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 + plaatsen 
De volgende afspraak is enkele dagen later. De elas-
tiekjes worden weer weggehaald en de bandjes kun-
nen gepast worden. Tijdens het passen moeten de 
bandjes met een bijtstokje goed op de plaats worden 
gebeten. Als ze goed passen worden ze weer van de 
kiezen gehaald en kunnen ze worden vastgezet. Dit 
gebeurt met een speciaal soort ‘cement’. Het cement 
wordt in de bandjes gesmeerd, en daarna worden 
de bandjes weer op de kiezen geschoven. Omdat ze 
al gepast zijn gaat dit veel sneller. Het cement wordt 
hard gemaakt met een blauwe lamp. Daarna worden 
de overtollige lijmrestjes weggehaald. Het plaatsen 
van de bandjes kan door de orthodontie assistente of 
tandarts worden gedaan.

Direct hierna wordt de gehemeltedraad door de tand-
arts passend gemaakt en in de buisjes van de bandjes 
geschoven. Met elastiekjes worden ze daarna aan 
beide kanten extra vast gezet. De gehemeltedraad zit 
vast in de mond. Dat betekent dat de beugel niet zelf 
in of uit gedaan kan worden. Deze behandeling duurt 
bij elkaar ongeveer drie kwartier.

Het dragen van een TPA

De eerste dagen kunnen de kiezen (waar de bandjes 
om zitten) soms gevoelig zijn, dit hoort na een paar 
dagen weer weg te zijn. Ook lijkt het soms of de 
kiezen wat losser gaan staan, dit betekent dat de 
beugel werkt en de kiezen gaan schuiven. 

Eten en drinken: Met een TPA kan normaal gegeten 
en gedronken worden. In het begin zal het doorslik-
ken van eten soms iets moeilijker zijn omdat voedsel 
achter het stangetje kan blijven haken. Na enige tijd 
zal dit geen hinder meer geven.

 Poetsen: Gewoon normaal poetsen, maar nu 
ook over het stangetje, en na afloop nog even 
extra over de bandjes om de grote kiezen bor-
stelen. 

Beugelcontroles

Om de beugelbehandeling zo efficiënt mogelijk 
te laten verlopen vindt er gemiddeld één keer 
per maand een controle plaats. 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 re-
gelmatig met de vingers), de beugel stuk zijn of 
niet meer goed zitten/ passen, bel dan altijd voor 
een afspraak tussen door om de reparatie zo 
snel mogelijk te laten plaats vinden. Ook al staat 
er binnen enkele dagen een controle afspraak, 
dan toch graag bellen, dan kunnen wij hier 
rekening mee houden en onnodige wachttijden 
voorkomen. 

De duur van de behandeling is afhankelijk van 
vele factoren, zoals de groei en ontwikkeling 
van het gezicht, gebit en de medewerking van 
de patiënt. Derhalve kan dus niet met zekerheid 
worden voorspeld hoelang de behandeling gaat 
duren.

Helaas is het niet te voorkomen dat afspraken 
ook onder schooltijd worden gepland. Immers 
de meeste patiënten zijn schoolgaand en onze 


