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ORTH
HODONTISCHE
BEHA
ANDELING
G
Inform
matie ove
er risico's
s,
beperrkingen e
en
ongem
makken

Orthodon
ntische beha
andeling
Het doel vvan de orthod
dontische
behandeliing is het verrkrijgen van e
een
mooi en g
goed functionerend gebit. Om dit
doel te be
ereiken is niett alleen de
inspannin
ng van de tandarts en het
praktijktea
am van belan
ng. Een goede
medewerkking van de p
patiënt is missschien
wel het allerbelangrijksste. Goede
informatie
e over het hoe
e en waarom van
de orthodontische beh
handeling, zod
dat u
weet wat er va
an u verwachtt
precies w
wordt, is d
dus essentiee
el voor het sla
agen
ervan. Ne
et als iedere a
andere
tandheelkkundige of me
edische
behandeliing brengt oo
ok een
orthodonttische behand
deling
ongemakkken, risico's e
en beperkingen
met zich m
mee. Deze zu
ullen zelden e
ernstig
genoeg ziijn om niet aa
an een behan
ndeling
te beginne
en, maar moe
eten wel bij u
bekend ziijn en meegewogen worde
en in
uw besluit om al dan n
niet aan een
deling te beginnen.
orthodonttische behand
De inform
matie in deze ffolder vervan
ngt niet
uw gespre
ek met de tan
ndarts. Stelt u
gerust vra
agen als er za
aken nog niett
duidelijk zzijn. De tanda
arts en de and
dere
leden van
n het praktijkte
eam zullen u ook
tijdens de
e behandeling
g uitgebreid
voorlichte
en over alle asspecten van de
orthodonttische behand
deling.

Mogelijke
e alternatiev
ven
Een ortho
odontische be
ehandeling iss een
vrijwillige keuze. Een a
alternatief kan zijn
om er voo
or te kiezen n
niet behandeld te
worden. D
Dan acceptee
ert u dus uw
huidige ta
andheelkundige situatie en
n ook
een eventuele verslecchtering in de
toekomst. Een alternatief voor een
orthodonttische behand
deling is uiterraard
afhankelijjk van de besstaande afwijkking
en van de
e gebitssituattie, het
onderliggende skelet e
en van het uitterlijk.
Eventuele
e alternatieve
en zouden kunnen
zijn:
 Trekken
n van één of meer tanden
n of
kiezen waarna de po
ositie van de
andere tanden spon
ntaan enigszin
ns
kan verrbeteren.

 Chiru
urgische corre
ectie van de sstand
van d
de kaken
 Camo
ouflage van e
een afwijkend
de
stand
d van de tand
den met behu
ulp
van tandkleurig vu
ulmateriaal
(composiet)
 Moge
ngen
elijke prothetische oplossin
(kroo
on- en brugwe
erk)
 Een ccompromisbe
ehandeling waarbij
slech
hts een deel vvan de afwijkiing
behandeld wordt.
Bespree
ek de mogelijjkheden met uw
tandartss voor u aan e
een
orthodontische beha
andeling begin
nt.
Gezond
dheidsproble
emen
Algemen
ne gezondheidsproblemen
n zoals
groeistoo
ornissen, kan
nker, hartafwiijkingen,
botziekte
en en hormon
nale afwijking
gen of
de mediccijnen, die u d
daarvoor geb
bruikt
(waaronder bifosfona
aten), kunnen
n van
erloop van de
invloed zzijn op het ve
orthodon
ntische behan
ndeling. Daarrom is
het van belang uw tandarts hierovver te
e
informerren en ook ovver eventuele
veranderingen in uw gezondheid o
of uw
medicatiie.

Allergie
eën
Allergiscche reacties o
op metalen (n
nikkel)
of kunstsstof onderdellen van de be
eugel of
latex van
n handschoenen treden so
oms op.
Dit kan e
er toe leiden d
dat het
behande
elingsplan gewijzigd moet worden
of dat de
e behandeling
g zelfs moet
stoppen. In zeer zeld
dzame gevalle
en kan
het nood
dzakelijk zijn dat medische
e
behande
eling van allergische reactties op
tandheelkundige matterialen noodzzakelijk
is.
Roken
Roken en
n het kauwen
n van tabak
verhogen
n het risico op
p mondkanke
er en
tandvleessproblemen e
en hebben ee
en
negatief effect op de w
wondgenezin
ng na
chirurgiscche ingrepen
n in de mond.
Rokers h
hebben vaak een slechte a
adem
en bruine
e aanslag op de tanden. O
Ook
wordt de snelheid van
n orthodontiscche
tandverp
plaatsing doorr roken
waarschiijnlijk negatief beïnvloed. A
Als u
rookt, mo
oet u dus reke
ening houden
n met
negatieve
e effecten op
p het
orthodon
ntische behan
ndelingsresulttaat.

Röntgen
nfoto's
Voordat e
een orthodon
ntische
behandeling begint en
n gedurende de
er röntgenfoto
o's
behandeling worden e
van kake
en, schedel en
n de tanden
gemaakt.. Röntgenstra
aling is in prin
ncipe
schadelijk voor het lichaam. Echter de
stralingsd
dosis, die voo
or orthodontissche
doeleinde
en wordt

gebruikkt, is zo gering dat hiervan
n geen
nadelig
ge gevolgen tte verwachten
n zijn.
Informe
eer uw tandarts als er rece
ent
röntgen
nfoto's zijn ge
emaakt of alss u zwanger
bent.

Behand
delingsresultaten
Gelukkig loopt een b
behandeling m
meestal
andarts en he
et
als geplland, en uw ta
praktijktteam doen err alles aan om
m voor u
het bestte resultaat te
e bereiken. T
Toch
kunnen zij niet garan
nderen dat u 100%
tevreden zult zijn me
et het resultaa
at en ook
is het niiet mogelijk a
alle complicatties en
consequ
uenties van te
e voren comp
pleet te
overzien
n. Het success van de beha
andeling
wordt vo
ooral bepaald
d door u! Afsp
praken
voor behandeling nie
et vergeten, e
een
goede m
mondhygiëne
e, zorgvuldig o
omgaan
met de
e beugels, en
n het opvolg
gen van
de insstructies van
n de tandarrts zijn
daarbij belangrijke zzaken.

Duur va
an de behand
deling
De beha
andelingsduur hangt van e
een
aantal za
aken af waarronder de ern
nst van
de afwijkking, de gelaa
atsgroei van de
patiënt e
en de medew
werkjng. De to
otale
behande
elingstijd kan langer zijn dan
tevoren was gepland. De ontwikke
eling
van het gebit en de g
groei van de kkaken is
bij de sta
art van een o
orthodontische
e
behande
eling niet altijd
d even nauwkeurig
te voorspellen. Somss moet de
ntische behan
ndeling worde
en
orthodon
bijgestelld als de groe
ei niet volgens
verwach
hting verloopt. Soms kan e
een
kaakchirrurgische corrrectie van de
e stand
van de kkaken noodza
akelijk zijn om
m een
optimaal resultaat te verkrijgen. O
Ook
kunnen na de orthodontische
behande
eling nog groe
eiverandering
gen
optreden
n die mogelijkk een
herbeha
andeling nood
dzakelijk makken. Een
slechte m
mondhygiëne
e, breuk of lossraken
van apparatuur en he
et niet nakom
men van
en kunnen de
e duur van de
e
afsprake
behande
eling verlenge
en en het
n. Het
eindresu
ultaat negatie
ef beïnvloeden
kan zijn dat het oorsp
pronkelijke
behande
elingsplan da
aarom gewijzigd moet
worden. Uw tandarts zal dit dan m
met u
bespreken.

akken
Ongema
Na het p
plaatsen of bijjstellen van d
de
orthodon
ntische apparratuur zijn de tanden
en kieze
en meestal ee
en paar dagen
gevoelig
g vooral bij he
et kauwen . D
De één
heeft hie
er wat meer la
ast van dan d
de
ander. M
Meestal gaan de tanden en
n
kiezen o
ook wat los zittten, dit is normaal.
Als de beugel net is
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der
geplaatst, heeft u er miisschien hind
van bij hett praten. Ookk kan het zijn dat
de beugel ergens op he
et tandvlees, de
mondbode
em of de wan
ngen drukt. Dit kan
uw tandartts eenvoudig verhelpen. D
De
meeste va
an deze probllemen gaan n
na
een paar d
dagen vanzellf over. U kun
nt voor
een korte periode pijnsstillers slikken
n, die
gist verkrijgba
aar zijn, maarr
bij de drog
neem geen ontstekingssremmers, de
e
zogenaam
mde NSAID's, want die rem
mmen
de tandverplaatsing.
Veranderiingen na de behandeling
g
Een ortho
odontische be
ehandeling is geen
garantie voor perfect re
echte tanden voor
Na een
de rest van uw leven. N
orthodontische behand
deling zullen
tanden en kiezen weerr wat verschuiven.
Om dit te b
beperken wo
ordt aan het e
einde
van de ortthodontische behandeling vaak
een uitnee
embare beugel gemaakt o
of een
draadje acchter de tanden geplakt
('spalkje'). De uitneemb
bare
retentiebeugel moet u vvolgens voorrschrift
van de tan
ndarts een aa
antal jaren dra
agen
na de orth
hodontische b
behandeling. De
spalkjes m
moeten vaak p
permanent bllijven
zitten. Ond
danks deze e
extra
voorzienin
ngen kunnen er toch
veranderin
ngen optreden. Hiervoor zzijn
verscheide
ene oorzaken
n te noemen
bijvoorbee
eld mondadem
mhaling, perssen
van de ton
ng tussen de tanden, het
bespelen vvan een muzziekinstrumen
nt en
verdere grroei van de ka
aken. Of het
doorbreke
en van de verrstandskiezen
n
daarbij een rol spelen is onzeker.
ngen in de sttand van de kkaken
Veranderin
en het kaa
akbot gaan he
et hele leven door
en daardo
oor verandert ook de stand
d van
tanden of kiezen naarm
mate men oud
der
wordt. Bijn
na iedereen zziet de stand vvan
de onderta
anden onrege
elmatig worde
en.
Dit is een normaal versschijnsel. Dezze
zaken zijn moeilijk van te voren te
voorspelle
en. Indien hierdoor het geb
bit
weer zo sccheef gaat staan dat dit
onaccepta
abel is, kan op
pnieuw een
orthodontische behand
deling overwo
ogen
worden.

Trekken v
van tanden o
of kiezen
Soms ga
aat een orthod
dontische beh
handeling
gepaard m
met andere ta
andheelkundige
ingrepen zoals het trekkken van tand
den of
kiezen, he
et plaatsen va
an botankerss of
parodonto
ologische ingrepen. De rissico's van
deze behandelingen d
dient u voor de ingreep
te bespre
eken met uw ttandarts, kaakchirurg of
parodonto
oloog .

Orthogna
atische operraties
Sommige
e patiënten h
hebben een
zodanig g
grote afwijking in de stand
d van
de kaken dat deze alle
een verholpen
kan worden door op de orthodontissche
behandelling een operratie te laten
volgen om
m de stand va
an de kaken te
corrigeren
n. Dit heet orrthognatische
e
chirurgie.. De risico's vvan dergelijke
e
operatiess moet u besp
preken met de
e
kaakchiru
urg voordat de orthodontissche
behandelling begint.
De orthod
dontische beh
handeling, die
e aan
de operattie vooraf gaa
at, is bedoeld
d om
etten,
de tanden
n en kiezen o
op een rij te ze
zodat de kaken ná de operatie op e
elkaar
passen. A
Als u de beha
andeling stoptt
zonder da
at de operatie
e heeft
plaatsgevvonden ,bent u slechter af dan
voor u aa
an de orthodo
ontische
behandeling begon!

ngen en cariiës
Ontkalkin
Een zeer goede mond
dhygiëne en
regelmatige controle d
door uw tanda
arts
zijn essen
ntieel tijdens een orthodon
ntische
behandeling. Bij onvolldoende poettsen en
bij gebruik van veel su
uikerhoudend
de
producten
n, kunnen gaa
atjes in de tanden
(cariës), b
blijvende verkkleuringen va
an het
tandglazu
uur (ontkalkin
ngen) en
ontsteking
gen van het ttandvlees
(gingivitiss) ontstaan. O
Overigens kun
nnen
deze prob
blemen ook zzonder een
orthodonttische behand
deling optred
den,
maar wan
nneer er beug
gels in de mo
ond
zitten is h
het risico grote
er. Wanneer de
mondhygiëne na herha
aalde instrucctie
onvoldoende blijft, zal de tandarts
gedwonge
en zijn de behandeling te
stoppen e
en de beugelss te verwijderren om
verdere sschade
aan het gebit te beperrken.

ng van het ta
andvlees
Ontstekin
Als al bij h
het begin van
n een
orthodonttische behand
deling het
tandvleess ontstoken iss (gingivitis off
parodontitis), kan de b
behandeling d
de
ontsteking
g verergeren. In het algem
meen
wordt de orthodontisch
he behandelin
ng dan
ook uitgessteld tot het ttandvlees wel
gezond iss (vaak na

behande
eling door de tandarts).
Tandvlee
esproblemen, die ontstaan
n
tijdens de orthodontissche behande
eling,
zijn meestal het gevo
olg van een m
matige
mondhyg
giëne. Uw tan
ndarts zal u
hierop w
wijzen en u evventueel voor
behande
eling ervan ve
erwijzen naarr de
monhygiëniste of een
n parodontolo
oog.
men niet onde
er
Als tandvvleesproblem
controle te krijgen zijn
n kan dit
aanleidin
ng zijn om de
e orthodontiscche
behande
eling te beëind
digen.

Wortelre
esorptie
De worte
els van tanden en kiezen w
worden
korter (w
wortelresorptie
e) tijdens de
orthodon
ntische behan
ndeling. Bij iedere
patiënt gebeurt dit in g
geringe mate
e, bij
een enke
eling kan er n
na de behand
deling
een flink deel van één
n of meer worrtels
zijn verdw
wenen. Het iss niet preciess
bekend w
wat de oorzaa
ak hiervan is en het
is ook nie
et te voorspellen welke
patiënten
n wortelresorp
ptie zullen kriijgen.
Gelukkig
g hebben tand
den en kiezen
n met
korte wortels meestal een normale
e
levensdu
uur tenzij botvverlies ontsta
aat ten
gevolge vvan parodonttale probleme
en
(tandvlee
es- en botproblemen). Som
ms
gaat zo'n
n tand of kies loszitten of g
gaat in
het ergstte geval verlo
oren. Als
wortelressorptie gecon
nstateerd worrdt
tijdens de
e behandeling, dan kan uw
w
tandarts besluiten om
m tijdelijk een
ndeling in te lassen
rustpauzze in de behan
m de behande
eling voortijdig
g te
ofwel om
beëindigen.
Beschad
diging van de tandzenuw
w
Een tand
d of kies kan ooit beschad
digd
zijn gewe
eest, bijvoorb
beeld door ee
en val,
of kan ee
en grote vullin
ng hebben,
waardoo
or de tandzenuw beschadig
gd is.
Dit kan a
aanleiding zijn
n tot verkleuring
van de ta
and of kies off tot pijnklachten.
Soms ko
omt dit tijdenss de orthodon
ntische
behande
eling aan het licht. Er moett dan
aan de b
bewuste tand of kies door de
tandarts een wortelka
anaalbehande
eling
worden u
uitgevoerd. In
n het ergste g
geval
kan dit le
eiden tot verlies van de tan
nd of
kies.

Tanden of kiezen bre
eken niet do
oor
Een tand
d of kies kan vergroeid zijn met
het kaakbot (ankylose
e) of tijdens d
de
behande
eling hiermee vergroeid rakken.
Mocht da
at voorkomen
n dan is het niet
mogelijk die tand of kies met een b
beugel
te verplaatsen. Ook kkan het gebeu
uren
dat een ttand of kies g
gewoon niet w
wil
doorbrekken. Voor al d
deze zaken iss
meestal geen duidelijke
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reden aan
n te geven en het is ook niet
mogelijk d
dit bij het begiin van de
behandeling al te voorzzien. Uw tandarts
hij dit vastste
elt.
informeertt u direct als h
Behandeling kan besta
aan uit extracctie
van de tan
nd, chirurgiscch vrijleggen,
chirurgisch
he replantatie
e of prothetiscche
vervanging
g.
Kaakgew richsklachte
en
In een enkkel geval kunnen er tijdenss de
orthodontische behand
deling kaakgewrichtskklachten ontsstaan. Deze
kunnen tal van oorzake
en hebben en
n
kunnen oo
ok optreden zzonder dat er
orthodontisch behande
eld wordt.
n gaan meesttal na
Kaakgewrrichtsklachten
enige tijd vvanzelf weer over. Licht uw
tandarts in
n wanneer u p
problemen he
eeft
met het ka
aakgewricht zzoals pijn bij
openen en
n sluiten,
oorpijn of hoofdpijn. Ve
erwijzing naarr een
ndheelkundig
g specialist ka
an
andere tan
noodzakelijk zijn.
Letsel do
oor orthodon
ntische
apparatuu
ur
Activiteiten
n en het eten
n van
voedingsm
middelen die beugels kunn
nen
beschadig
gen of los late
en raken moe
eten
te allen tijd
de vermeden worden. Delen
van een beugel kunnen
n per ongelukk
worden of in d
de luchtpijp te
erecht
ingeslikt w
komen. Do
oorzichtige off tandkleurige
e
slotjes bre
eken eerder d
dan metalen e
en
hebben da
an een scherp breukopperrvlak
dat kan irrriteren. Ook kkan de beuge
el het
slijmvlies vvan de mond irriteren of
beschadig
gen. Informee
er uw tandartss over
deze zake
en als zij zich voordoen.
Door de buitenbeugel u
uit te doen zo
onder
elastiek los te
e maken, kan deze
eerst het e
"terug sch
hieten" en hett gezicht of de
e
ogen verw
wonden. Dit ka
an ook gebeu
uren
als bijvoorrbeeld iemand
d anders aan
n de
beugel tre
ekt terwijl het elastiek nog vast
zit. Wees dus voorzichtig met het in
n- en
n het dragen van de buiten
n
uitdoen en
beugel! Drraag de buite
enbeugel niet bij
sportactiviiteiten en wild
de spelletjes. Bij
elk oogletssel door een buitenbeugel, hoe
klein ook, dient u onmid
ddellijk medissche
hulp te zoe
eken.
Hoewel ze
eer ongebruikkelijk, kan hett bij
een behan
ndeling waarb
bij met
instrumenten en tandhe
eelkundige
n in de mond gewerkt word
dt,
materialen
gebeuren dat patiënten
n zonder opze
et
van de ortthodontist of d
diens
medewerkkers letsel oplopen aan tan
nden,
slijmvlieze
en, tong en m
mondbodem, o
ogen
of huid. Be
eschadiging vvan het glazu
uur of
van bestaa
ande restaura
aties (kronen
n,

veneers, etc.) kan optrreden bij
verwijderiing van de slo
otjes van de
tanden. B
Bij het gebruikk van transpa
arante
of tandkle
eurige bracke
ets is er een g
grotere
kans dat dit gebeurt da
an bij gebruikk van
eschadiging vvan
metalen sslotjes. Als be
een tand of restauratie
e heeft
plaatsgevvonden kan b
behandeling e
ervan
noodzake
elijk zijn.

Aanvulle
ende behand
delingen
Tanden e
en ook kiezen
n verschillen in
grootte en
n vorm. Daarrom kan een
aanvullen
nde tandheelkkundige
behandeling noodzake
elijk zijn om h
het
eindresulttaat van een orthodontische
behandeling nog verde
er te verfraaie
en.
alt te denken a
aan tandkleurige
Hierbij va
vullingen (composietre
estauraties),
kroon/bru
ugwerk en behandeling va
an het
tandvleess. Uw tandarts kan u over deze
behandelingen informe
eren. De kosten
van deze behandeling
gen vallen buiiten
het tarief voor de ortho
odontische
behandeling.

Botankerrs
Als onderrdeel van uw behandeling
kunnen botankers (min
nischroeven,
plaatjes met sschroefjes,
metalen p
jukbeenankers) gebruikt worden. U
Uw
tandarts informeert u h
hierover bij he
et
bespreken van het beh
handelingspla
an.
Deze bota
ankers zitten direct in het bot
gefixeerd en worden w
weer verwijde
erd
er nodig zijn vvoor
wanneer ze niet lange
de orthod
dontische beh
handeling. Er kan
een ontsttekingsreactie
e van de wee
efsels
rond de sschroef optred
den, of de we
eefsels
kunnen de schroef ove
ergroeien,
waardoorr de schroef e
en/of het
weefselsu
urplus verwijd
derd moeten
worden. E
Een schroef kkan los gaan zitten,
wat kan b
betekenen da
at deze verwijderd
moet worrden of dat ee
en andere sch
hroef
geplaatst moet worden
n. Een losse
schroef kan per ongelu
uk ingeslikt
worden. A
Als het niet lu
ukt om de sch
hroef
stabiel te krijgen ,kan dat een reden zijn
om het orrthodontische
e behandeling
gsplan
te wijzigen.
Bij het pla
aatsen van de
e schroef besstaat
het risico op beschadiging van een
n
el of een zenu
uw, of op perrforatie
tandworte
van de ka
aakbijholte. G
Gewoonlijk zijn
n de
gevolgen hiervan niet ernstig, maar het
nvullende
kan betekkenen dat aan
medische
e of tandheelkkundige
behandeling noodzake
elijk is. De scchroef
en bij het plaa
atsen of
kan breke
verwijdere
en. Er moet d
dan bekeken
worden of het afgebroken deel kan
n
blijven zittten of dat hett chirurgisch moet
worden ve
erwijderd
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VERKLA
ARING OVE
ER RISICO-IINFORMAT
TIE en TOES
STEMMING
GSVERKLA
ARING
Naam pa
atiënt:
Geboorte
edatum:
Behande
elingsplan:
Ik verklaar dat ik het formulierr over ongem
makken, beperkingen e
en risico's va
an een ortho
odontische behandeling
g gelezen e
en
begrepen heb. Ik rrealiseer mijj dat er nog andere, min
nder vaak vvoorkomend
de of minderr ernstige co
omplicaties kunnen zijn
n en dat
het feite
elijke resulta
aat van de o
orthodontiscche behand
deling anderrs kan zijn dan ik verwa
acht had.

De behan
ndelaar
heeft h
het orthodon
ntische beha
andelplan vo
oor bovenge
enoemde pa
atiënt met m
mij
besproke
en. Ik ben in
n de gelegen
nheid gesteld om voor d
deze behan
ndeling te kiezen. De be
ehandelaar heeft inform
matie
verstrekt die mij geh
holpen heeftt deze keuze
e te maken.. Ik heb vrag
gen kunnen stellen ove
er de voorge
estelde ortho
odontische
behandeling en overr de verstrekkte informattie.
p dat het behandelingsttarief alleen de kosten vvoor de beh
handeling do
oor de beha
andelaar bettreft en dat behandeling
g
Ik begrijp
door and
dere zorgverrleners, zoa
als tandheelkundige en medische sspecialisten, apart doorr hen in reke
ening wordt gebracht.

Ik geef to
oestemming
g voor de orrthodontisch
he behandelling van bovvenstaande patiënt en vvoor het ma
aken van de
e orthodontissche
documen
ntatie, inclussief röntgen
nfoto's, tijden
ns en na de
e orthodontissche behandeling. Ik be
egrijp de rissico's, die aa
an de
behande
eling verbonden zijn.
Tevens g
geef ik toesttemming om
m informatie
e, (röntgen)ffoto's en geb
bitsmodellen van boven
nstaande pa
atiënt in het belang van
n de
orthodon
ntische beha
andeling aan
n andere be
ehandelaarss door te geven. Ik begrrijp dat de b
behandelaarr geen veran
ntwoording voor
het gebru
uik van deze
e gegevenss door anderre behandelaars kan affleggen. Oo
ok geef ik toe
estemming om informa
atie,
(röntgen))foto's en ge
ebitsmodelle
en van bove
enstaande p
patiënt in he
et kader van
n onderzoekk, onderwijs of publicatie in
wetensch
happelijke vvakliteratuurr te gebruike
en.

Naam pa
atiënt:
Plaats en
n datum:
Handteke
ening patiën
nt (indien ou
uder dan 12
2 jaar)

Naam ou
uder/verzorg
ger:
Plaats en
n datum:
Handteke
ening ouderr/verzorger

Naam be
ehandelaar::
Plaats en datum
andelaar
Handtekkening beha
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