
Informed consent 
 
Medewerking 
 
Wat wordt en van je/U verwacht tijdens een orthodontische behandeling? 
 
De duur van een orthodontische behandeling varieert. Soms duurt het minder dan een 
jaar, vaak twee jaar en soms zelfs drie jaar. Dit hangt af van de ernst van het  
probleem, hoe de kaken en het gebit reageren op de behandeling en de medewerking 
van de patiënt.  
 
Om te zorgen dat een orthodontische behandeling soepel loopt, niet langer dan 
noodzakelijk duurt en er geen nadelige gevolgen optreden is medewerking dus zeer 
belangrijk. 
 
Goede medewerking houdt in: 
1)  Het nastreven van een goede mondhygiëne. Klik hier voor nadere informatie 
2)  Het goed opvolgen van onze adviezen  
3) Trouw de afspraken nakomen 
4)  Het goed dragen van de elastiekjes, losse  beugel, buitenbeugel zoals wij dat 
aangeven  
5) Contact opnemen als er iets aan de beugel kapot is. Ook al heb je binnenkort een 
afspraak 
6) Het vermijden van te veel zoet, frisdrank, energiedrankjes, yoghurtdrankjes. Dit 
tast het glazuur aan zelfs als je goed poetst. 
7) Het vermijden van het eten van  hard voedsel zoals muesli, harde appels, stokbrood 
 
 
De rol van de ouders: 
Bij volwassenen is medewerking eigenlijk nooit een probleem. Voor kinderen tussen 
de 10 en 20 jaar is het leven heel dynamisch. Tijdens de puberteit en opvolgende 
adolescentie periode veranderd er heel veel. (* lit puberende brein). De kinderen 
medewerking tijdens de behandeling kan dan fors varieren. Zij kunnne vaak de 
consequenties van hun gedrag niet overzien. U als ouders hebben tijdens deze 
levensfase een heel belangrijke rol, hoe moeilijk dat ook is.  
Wij verwachten dat u tijdens de behandeling de kinderen bijstaat in raad en daad. Dit 
kan inhouden de kinderen tot vervelens aan toe op de noodzaak van het poetsen of het 
dragen van elastiekjes te wijzen.  
Bij beslissingen tijdens de behandelingen is ouderlijk overleg zeer zinvol.  
 
 
Als het dan toch misgaat: 
Slecht poetsen kan leiden tot vlekken, ontkalkingen, gaatjes en tandvleesziekten.  
Bij consequent onvoldoende medewerking kan het zelfs nodig zijn de behandeling 
voortijdig af te breken.  
 
Het niet nakomen van financiele verplichtingen kan tot het opschorten van de 
behandeling leiden.  
 


