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een beugel
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‘Alle moderne tandheelkunde onder één dak’

Bij het eerste consult wordt bekeken of
een orthodontische behandeling nodig en
zinvol is en of er op dit moment mee moet
worden begonnen. Afhankelijk van de situatie
worden direct afspraken gemaakt voor de
orthodontische correctie of wordt er eerst
een afspraak gemaakt voor een uitgebreid
onderzoek. Het kan ook zijn dat het beter is
voorlopig niets te doen. Meestal wordt er dan
afgesproken om bijvoorbeeld over een half jaar
de stand van het gebit opnieuw te beoordelen.
Het uitgebreide onderzoek bestaat onder
andere uit het maken van afdrukken van het
gebit, het maken van foto’s en röntgenfoto’s
en het doornemen van een vragenlijst. Met
de gegevens van het uitgebreide onderzoek
stelt de tandarts een behandelplan op. Als de
tandarts het plan klaar heeft zal dit tijdens
een tweede afspraak worden besproken.
De tandarts zal hierbij uitleg geven over de
eventuele behandeling, de soort beugel en de
kostenbegroting. Mocht besloten worden tot
het starten van een beugelbehandeling dan
kunnen hiervoor meteen afspraken ingepland
worden. Het is natuurlijk ook mogelijk om
er eerst nog over na te denken en thuis te
overleggen.

Tijdens een actieve beugelbehandeling moet
men doorgaans elke maand terugkomen
voor controle. Van de gemaakte afspraak
wordt een geprint kaartje meegegeven. Wij
kunnen niet vermijden dat behandelingen ook
onder schooltijd vallen. Het merendeel van
de patiënten wordt immers gevormd door
schoolgaande kinderen.
Hoewel ouder/verzorgers uiteraard altijd
welkom zijn om met hun kind mee te komen,
is het tijdens de actieve behandeling niet
noodzakelijk dat ze bij ieder controlebezoek
meekomen. Indien nodig nemen wij zeker
contact met de ouders/verzorgers op.
Tenslotte willen wij erop wijzen dat voor het
welslagen van de behandeling een actieve
medewerking van de patiënt en een positieve
begeleiding door de ouders/verzorgers van de
patiënt onontbeerlijk zijn.
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.

