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Voorafgaand aan het eerste consult krijgt u hierbij informatie over onze praktijk. 
Leest u het alvast door opdat u beter voorbereid kennis zult maken met de 

orthodontie. 

 
Orthodontische afwijkingen 

Orthodontische afwijkingen worden gekenmerkt door stoornissen in de ontwikkeling van het 
gebit en / of de groei van het aangezicht. 
In ons emotionele leven speelt het gebit een belangrijke rol. Een onregelmatig gebit of een 
abnormale vorm van het aangezicht (gelaatsprofiel) kan belangrijke psycho-sociale gevolgen 
hebben voor zowel het opgroeiend kind als het volwassen individu. 
Een onregelmatig gebit kan vaak minder goed worden schoongehouden waardoor de 
gebitselementen een groter risico lopen voor aantasting door cariës of ontstoken tandvlees. 
Bij sommige afwijkingen worden de tanden abnormaal belast waardoor het bot waarin de 
tanden verankerd zitten kan worden aangetast en de tanden op den duur los kunnen gaan 
staan. Ook de kaakgewrichten worden soms overmatig belast met als mogelijke gevolgen 
slijtage en pijnklachten. 
 
Behandeling van orthodontische afwijkingen 

Bij een groeiend kind kan de orthodontist proberen de orthodontische afwijking te 
behandelen door beïnvloeding van de groei van het tand-kaak stelsel. Het tijdstip waarop de 
behandeling kan aanvangen hangt af van de soort afwijking, het ontwikkelingsstadium van 
het gebit en de algemene lichaamsgroei. Meestal is een behandeling pas afgerond als alle 
blijvende elementen zijn doorgebroken (behalve de verstandskiezen). De behandelingsduur 
hangt van veel factoren af, de gemiddelde duur is twee en een half jaar. Nadien moet, om 
terugval van het resultaat tegen te gaan, nog vele jaren een losse nachtbeugel worden 
gedragen en zal de orthodontist het resultaat in overleg nog enkele malen controleren.  
Tijdens het eerste consult wordt één röntgenfoto gemaakt (een “kaakoverzichtsfoto”) en 
besproken of behandeling zinvol is. Zo ja, dan wordt een afspraak gemaakt voor een meer 
uitgebreid onderzoek. Het kan soms ook beter zijn voorlopig de ontwikkeling te observeren; 
gewoonlijk wordt dan afgesproken dat u  over een jaar weer wordt opgeroepen of dat u zelf 
belt voor een nieuwe afspraak. 
 
Documentatie en analyse 
Het onderzoek bestaat onder andere uit het maken van afdrukken van het gebit, 
röntgenfoto’s en dia’s. Na analyse van de gegevens wordt een diagnose gesteld en een 
behandelingsplan gemaakt. Tijdens een aparte afspraak worden deze besproken. 
 
Financiële aspecten 

U krijgt een overzicht van de tarieven en voorwaarden. 
Voorafgaande aan de behandeling dient de orthodontist deze opgave voor gezien getekend 
retour te ontvangen. 
U dient zelf bij de verzekering te informeren naar de vergoeding. 
Houdt u rekening met ongeveer € 2.500,00 behandelingskosten. 



Afspraken 

De werkdruk in onze praktijk is groot. Daarom worden alle afspraken nauwgezet gepland. 
Alle behandelingen tot en met het plaatsen van de orthodontische apparatuur vinden ’s 
morgens plaats.Met schooltijden kan helaas geen rekening worden gehouden. 

De daarop volgende controles worden meestal ’s middags afgesproken. 
Gedurende de behandeling vindt meestal tussen de 6 en 8 weken een controle plaats. 
Nadien, tijdens het dragen van de nachtbeugel, resteert een beperkt aantal controles met 
lange tussenpozen. 
Indien een afspraak door een geldige reden niet kan worden nagekomen dient deze 
minimaal 24 uur tevoren te worden afgezegd.  
Indien de afspraak niet wordt nagekomen zal de behandeling in rekening worden gebracht. 
Het zal in voorkomende gevallen vaak niet mogelijk zijn om op korte termijn een nieuwe 
passende afspraak te maken. 
 
Halfjaarlijkse controle 

Het is belangrijk dat de halfjaarlijkse controles bij de tandarts normaal plaatsvinden. 
In onze praktijkregio vormt de mondhygiëne vaak een struikelblok.  
Hoewel de orthodontisten en de medewerkers in het team hieraan veel aandacht besteden  
is controle door de tandarts op ontstaan van gaatjes en het peil van de mondhygiëne tijdens 
een orthodontische behandeling van groot belang. 
 
Contact met de ouders 

Tijdens de voorbereidende fase van de behandeling zullen de ouders uitgebreid worden 
geïnformeerd. Het is belangrijk dat een of beide ouders meekomen tijdens het eerste 
consult, de bespreking van het behandelingsplan, het aanbrengen van de apparatuur en bij 
de allerlaatste controle aan het einde van de behandeling. Wat ons betreft is het niet nodig 
dat de ouders steeds met het kind meekomen tijdens de controles. Voor het welslagen 
van de behandeling is een positieve begeleiding door de gezinsleden thuis van groot belang; 
in de praktijk echter richten wij onze communicatie zoveel mogelijk op degene die de 
behandeling ondergaat. Ondanks de grote werkdruk proberen wij een ontspannen sfeer in de 
behandelruimte te handhaven. Mochten zich bijzonderheden voordoen tijdens de 
behandeling, dan worden de ouders uitgenodigd om eens mee te komen. 
 
Privacy 

Patiënteninformatie wordt niet aan derden verstrekt of verteld zonder overleg met de 
orthodontist en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, 
behalve als het informatie betreft voor een tandarts, specialist of huisarts, die informatie 
nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). 
 
Meningsverschil 
Indien u een meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat de orthodontist 
aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan 
kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen. 

 
Hoe kunt u de orthodontist bereiken? 
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: 08:00-16:30 uur 
Harmenkaag 12 
1741 LA  Schagen 
TEL. 0224-21 23 00 (08:00-12:00 en 13:00-16:00 uur) & FAX 0224-21 83 98  
balie.orthovanzwol@live.nl & www.orthodontievanzwol.nl 

 
 

Voor nog meer informatie over orthodontie kunt u  www.allesoverhetgebit.nl en 
www.orthodontist.nl raadplegen.  
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