
Samengevat : verloop van een behandeling
Actieve behandeling bestaande uit plaatapparatuur, activator, buitenbeugel of headgear, vaste apparatuur of ‘blokjes’ 
in de boven-en onderkaak mogelijks in combinatie met elastieken.
Vooraf aan de behandeling is het zeer belangrijk bij de tandarts na te gaan of het gebit helemaal in orde is d.w.z. 
geen cariës, geen tandvleesontstekingen etc. Een behandeling vergt namelijk veel van een gebit en een goede start is 
essentieel om problemen tijdens de behandeling zoveel mogelijk te vermijden.
Meestal zijn de controles om de 4 a 6 weken; tenzij er een rustfase is in de behandeling, in dat geval is de tussentijd 
langer.
Tijdens de behandeling met vaste appratuur zijn, naast het grondig poetsen van de tanden (minstens 3 keer per dag 
na het eten), fluorspoelingen aan te raden. Dit is een extra bescherming tegen gaatjes en ontkalkingsvlekken.
Het is belangrijk voor gezonde tanden ook een gezonde voeding aan te houden en tussendoor niet te veel frisdrank of 
snoep te nuttigen.
Ook tijdens de orthodontische behandeling is het noodzakelijk regelmatig (jaarlijks of halfjaarlijks) op nazicht te gaan 
bij uw tandarts voor de algemene controles.
Er zijn individuele verschillen tussen mensen wat betreft de snelheid van het verplaatsen van de tanden. Er zijn ‘snelle’ 
en ‘trage’ bewegers, dus bij je vriend(in) kan de behandelingstermijn langer of korter zijn dan bij jou, er is uiteraard 
meestal ook een verschil in beginstand en in soort behandeling.
Bij de nabehandeling (start wanneer de blokjes verwijderd worden) wordt meestal een retentiedraadje gekleefd aan 
de achterzijde van de tanden en een plaatapparaat voorzien in de bovenkaak voor ’s nachts.
In deze fase zijn de controles na 3-6 maanden en vervolgens na 1 a 2 jaar. In deze periode kan er op korte of lange 
termijn wat terugval gebeuren naar de oorspronkelijke stand, dit is onvermijdelijk en niet op voorhand in te 
schatten. Om terugval te vermijden is het best de retentieapparatuur zelf goed te dragen en wat op te volgen. Als de 
retentiedraad losgaat moet je zelf even bellen om deze terug te laten vastzetten.
Later (rond 18 jaar) kan een evaluatie gebeuren in verband met de wijsheidstanden, eventueel aan de hand van een 
röntgenfoto van de tanden.
Deze retentiefase duurt levenslang aangezien de neiging van de tanden om naar hun oorspronkelijke stand terug te 
keren levenslang is.
Om uw tanden na een behandeling te laten bleken moet u best 6 maanden tot 1 jaar wachten aangezien deze 
producten kunnen doorsijpelen naar de wortel. Dit kan leiden tot destructie van de wortels.

Praktische punten:
Bij verandering van uw algemene gegevens gelieve ons op de hoogte te brengen bv adresverandering, mail 
verandering,…Er is een oproepsysteem voorhanden waarbij we in onderling overleg beslissen van u een 
herinneringsmail te sturen; hou er rekening mee dat het mogelijk is dat indien deze tussen termijn lang is dat uw 
mailadres kan veranderd zijn. Daarom is het best dat u het tijdstip waarop we u zouden herinneren aan een afspraak 
ook zelf ergens noteert zodat u dan zelf contact met ons kan opnemen.
Afspraken worden in de mate dat de agenda dit toelaat, afwisselend tijdens en na schooluren gemaakt; er wordt 
steeds een afwezigheidsattest meegegeven voor school; Het is mogelijk dat tijdens bepaalde drukke periodes er 2 
keer een afspraak zal gegeven worden tijdens de schooluren en 1 keer na de schooluren.
Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve zo spoedig mogelijk te verwittigen, zo kunnen we een andere 
patiënt voorthelpen. Bij het niet tijdig afbellen van een afspraak zal een administratieve kost van 30 euro worden 
aangerekend.
De medewerking van de patiënt is onontbeerlijk voor een goed en vlot verloop van de behandeling. Indien er niet 
voldoende coöperatie is kan met de ouders overlegd worden om de behandeling voortijdig te stoppen. Om een 
behandeling zo ideaal mogelijk te laten verlopen, is het best dat de blokjes goed verzorgd worden en dat men er de 
nodige aandacht aan geeft toch wat op de voeding te letten. Er wordt aangeraden geen harde noch kleverige zaken 
te eten zolang de behandeling duurt. Fruit wordt best in stukjes gesneden. Mocht het toch gebeuren dat een blokje 
losgekomen is, zullen we dat later moeten terugkleven.
Er wordt verondersteld dat de tanden goed onderhouden en gepoetst worden tijdens de behandeling, zoniet 
kunnen er blijvende vlekken ontstaan. Tussendoor kan je best niet te veel frisdrank nemen of snoepen, dit bevordert 
het vormen van gaatjes. Losse blokjes en breuk aan de apparatuur waarvoor een reparatie nodig is is niet in de prijs 
inbegrepen; in dat geval is er een kostprijs van 20 euro per blokje en in het geval van een reparatie hangt de kostprijs 
af van de uren van het labo.

ALGEMENE AFSPRAKEN



Indien u een getuigschrift kwijt bent wordt ons soms om een duplicaat gevraagd. Om misbruik te voorkomen zal 
u dan gevraagd worden een papier te ondertekenen en is het mogelijk dat een administratieve kost aangerekend 
wordt voor het duplicaat. Bij orthodontie is het best dat u een getuigschrift snel binnenbrengt bij uw ziekenfonds; op 
deze manier kan u het verlies van een getuigschrift beperken. Het opeenvolgen van de data is zeer belangrijk voor de 
terugbetalingsnomenclatuur. In het geval u een bijkomende verzekering hebt voor orthodontie is het mogelijk dat er 
dikwijls bijkomende papieren hiervoor moeten ingevuld worden door ons.
Mijn assistente doet dit zeer grondig en wij moeten daar de nodige tijd en kennis aan besteden, waardoor het 
mogelijk is dat er extra administratieve kosten aangerekend worden tussen 30-60 euro per dossier. 
Indien u elders vooraf reeds een behandeling gevolgd heeft, gelieve dit dan zeker voor de start te vermelden want dan 
zijn er wellicht reeds nomenclatuurnummers gebruikt bij het ziekenfonds voor uw eerdere behandeling. We kunnen u 
ook veel beter inlichten indien u een overzicht meebrengt van uw ziekenfonds van de reeds gebruikte nummers.

Mogelijke complicaties en risico’s
Wortelresorptie
Tandvleesproblemen
Grijze verkleuring ten gevolge van afsterven van de zenuw, dan is een ontzenuwing nodig om terug
een goede kleur te verkrijgen en in sommige gevallen ook bleken.
Kaakgewrichtsklachten
…

DIEST
Sint-Jansveld 25
3290 Diest

LEUVEN
Schapenstraat 101
3000 Leuven

Raadpleging enkel na afspraak.

Telefonisch contact:
0477 72 85 88
013 32 62 22

Of via mail:
info@greetmulier.be

Openingsuren:
maandag: 09.30-13.00u | 13.30-18.00u
woensdag: 09.30-13.00u | 13.30-18.00u
vrijdag: 09.30-13.00u | 13.30-18.00u

ORTHODONTIE PRAKTIJK GREET MULIER


