H
Headgear (Buitenbo
oordbeuge
el)
NBOORD’ GO
OED VOOR BINNENWEERK…!
‘BUITEN
‘Headgeear’ of buiteenbeugel wo
ordt hij door de tandarttsen genoem
md. Bij andeer mensen ggeniet hij
veel meer bekendh
heid als de b
buitenboord
dbeugel. Bellangrijker daan de naam
m is waaróm je hem
neer je hem beter uit ku
unt laten en
n hoe je hem
m kunt scho
oonhouden. Dat lees
moet drragen, wann
je in dezze folder.
Wat is eeen buitenb
beugel?
Op de eerste grote kiezen in dee bovenkaak worden riingetjes vasstgezet. Op die
d ringetjes zitten
buisjes aaan de kantt van de wan
ngen. De bu
uitenbeugel bestaat uit twee bogen: een klein
ne
binnenb
boog en een
n grote buiteenboog die in het midd
den aan elkaaar zijn gelast. De binneenboog
schuif jee in die buisjjes. Aan de buitenboogg, die aan dee buitenkan
nt langs je w
wangen loop
pt, wordt
een ban
nd met een elastiek
e
of een
e veer gehaakt.
Soorten
n buitenbeu
ugels
Sommigge buitenbeugels hebbeen een langee buitenboo
og, andere eeen korte. O
Ook kan de band
b
die
aan de b
buitenboog vastzit versschillen. Je hebt
h
er die aals een soorrt petje op je hoofd draaagt en er
zijn er die met een band in je n
nek lopen.
pe je moet d
dragen hangt af van dee richting waaarin je kaken zijn gegrroeid. De tandarts
Welk typ
ziet dit o
op de röntgenfoto. Ookk de wijze w
waarop de taanden elkaaar raken (of juist niet) aals je de
kiezen o
op elkaar zett bepaalt off je een ‘pett’ krijgt of eeen nekband
d.
Doet ee
en buitenbeugel pijn?
De eerstte week kan
n hij een beeetje pijn doeen. Ook kun
nnen je kiezzen aanvankkelijk wat geevoelig
zijn. Bovvendien is het mogelijk dat je kiezeen enigszinss los komen te staan. Het dragen vvan een
buitenbeugel is in d
die periode dus niet altijd een prettje. Met watt goede wil en
doorzetttingsvermogen is het leeed echter b
betrekkelijkk snel geledeen.
Goed po
oetsen is beelangrijk bij een buiten
nbeugel
Het is altijd heel beelangrijk goeed je tanden
n en kiezen te poetsen. Je gebit go
oed schoonh
houden is
helemaaal belangrijkk tijdens hett dragen van
n de buitenbeugel. Daaarbij moet jee vooral lettten op de
eerste ggrote kiezen in de bovenkaak. Dezee zijn door de
d buisjes w
wat lastiger d
dan normaaal te
poetsen
n. Of je goed
d gepoetst h
hebt, kun je op een sim
mpele wijze ccontroleren. De ringetjes
glimmen
n dan. Bravo
o!
Buitenb
beugel altijd
d mee naar de tandartss
Zoals ied
dere anderee beugel, moet ook de buitenbeuggel regelmattig worden gecontrolee
g
erd en
bijgesteld. Daarom moet je hem iedere keeer meenem
men naar dee tandarts. W
Wanneer dee
buitenbeugel kapott is of de rin
ngetjes met de buisjes los gaan zittten, moet jee een tussen
ntijdse
afspraakk maken.
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nbeugel draagen?
Hoeveel uur moet jje de buiten
Meestall is dat 14-16 uur per ettmaal. Als eer na een tijd
dje een bep
paald resultaaat is bereikkt, kan de
tandartss dit aantal uren verlagen. Om de beugel
b
per dag
d lang genoeg te draagen (14-16 uur dus),
is het veerstandig om
m hem steed
ds dezelfde tijd van de dag of nach
ht in te doen. Dus niet de ene
keer 's m
middags en 's nachts en
n de andere keer de hele dag en dee avond. Alss je op de baasisschool
zit, kun jje bv. de beeugel het beeste tijdens de lesuren en 's nachts dragen. Op de middeelbare
school b
bv. tijdens het huiswerkk en 's nach
hts.
Wanneeer is het draagen van eeen buitenbe
eugel verbod
den?
Tijdens het eten ho
oef je de buiitenbeugel n
niet te dragen. Het is absoluut VER
RBODEN hem te
dragen tijdens
t
het ssporten en bij wilde spelletjes. Als je hem dan
n toch draaggt, kan hij geevaarlijk
zijn.
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