
 
 
 
 

Informed Consent 
informatie over risico’s die u tijdens een orthodontische behandeling zou kunnen lopen. 

 
 
Het doel van de orthodontische behandeling is het verkrijgen van een mooi en goed functionerend gebit. 
Om dit doel te bereiken is niet alleen de inspanning van de praktijkteam van belang.  
Een goede medewerking van de patiënt is misschien wel het allerbelangrijkste. Goede informatie over het hoe 
en waarom van de orthodontische behandeling, zodat u precies weet wat er van u verwacht wordt, is dus 
essentieel voor het slagen ervan.  
Net als iedere andere tandheelkundige of medische behandeling brengt ook een orthodontische behandeling 
ongemakken, risico’s en beperkingen met zich mee. Deze zullen zelden ernstig genoeg zijn om niet aan een 
behandeling te beginnen, maar moeten wel bij u bekend zijn en meegewogen worden in uw besluit om al dan 
niet aan een orthodontische behandeling te beginnen. Stelt u gerust vragen als er zaken nog niet duidelijk zijn.  
Onze praktijkteam zal  u ook tijdens de behandeling uitgebreid voorlichten over alle aspecten van de 
orthodontische behandeling. 
 
Eten en drinken: 
U kunt in principe bijna alles eten met een slotjesbeugel, we adviseren harde etenswaren zoals, wortels, 
appels, noten, hard snoep of plakkerige consumpties zoals kauwgum, nougat of caramel te vermijden: Er 
kunnen brackets (slotjes) of banden losraken wat vervelende klachten met zich mee kan brengen. Frisdranken 
kunnen geen schade veroorzaken aan een beugel. Het is natuurlijk wel bekend dat dit soort dranken veel 
suikers bevatten waardoor het beter is dit in beperkte mate te gebruiken. 
 
Ontkalkingen en cariës: 
Een zeer goede mondhygiëne en regelmatige controle door uw tandarts zijn essentieel tijdens een 
orthodontische behandeling. Bij onvoldoende poetsen en bij gebruik van veel suikerhoudende producten, 
kunnen gaatjes in de tanden (cariës), of blijvende verkleuringen van het tandglazuur (ontkalkingen) of 
ontstekingen van het tandvlees (gingivitis) ontstaan. Overigens kunnen deze problemen ook zonder een 
orthodontische behandeling optreden, maar wanneer er beugels in de mond zitten is het risico groter doordat 
tandplaque moeilijker te verwijderen is. 
 
Ontsteking van het tandvlees (Parodontale veranderingen): 
Als al bij het begin van een orthodontische behandeling het tandvlees ontstoken is, kan de behandeling de 
ontsteking verergeren. In het algemeen wordt de orthodontische behandeling dan ook uitgesteld tot het 
tandvlees wel gezond is (vaak na behandeling door een mondhygiënist of parodontoloog). 
Tandvleesproblemen, die ontstaan tijdens de orthodontische behandeling, zijn meestal het gevolg van een 
matige mondhygiëne. 
 
Tijdelijk losser zittende tanden of kiezen: 
Als gevolg van vaak uitgebreide verplaatsingen van tanden en kiezen kunt u tijdelijk last hebben van losser 
zittende tanden en kiezen. 
 
Ongemakken: 
Na het plaatsen of bijstellen van de orthodontische apparatuur zijn de tanden en kiezen meestal een paar 
dagen gevoelig, vooral bij het kauwen. De één heeft hier wat meer last van dan de ander. Meestal gaan de 
tanden en kiezen ook wat los zitten, dit is normaal. Als de beugel net is geplaatst, heeft u er misschien last van 
bij het praten. Ook kan het zijn dat de beugel ergens op het tandvlees, de mondbodem of de wangen drukt. De 
meeste problemen gaan na een paar dagen vanzelf over.  
 
Uitblijvende resultaten: 
Om een optimaal resultaat te verkrijgen wordt van de patiënt en van de ouders/verzorgers een intensieve 
medewerking verwacht. Dat wil zeggen: Volg alle aanwijzingen en instructies nauwkeurig op en kom alle 
behandelafspraken na. 



 
Wortelresorptie: 
De wortels van tanden en kiezen kunnen korter worden (wortelresorptie) tijdens de orthodontische 
behandeling. Bij iedere patiënt gebeurt dit in geringe mate. Het is niet precies bekend wat de oorzaak hiervan 
is en het is ook niet te voorspellen welke patiënten wortelresorptie zullen krijgen. 
Gelukkig hebben tanden en kiezen met korte wortels meestal een normale levensduur tenzij botverlies 
ontstaat  ten gevolge van parodontale problemen (ernstige tandvleesontstekingen). Als wortelresorptie 
geconstateerd wordt tijdens de behandeling, dan kan uw behandelaar besluiten om tijdelijk een rustpauze in 
de behandeling in te lassen. 
 
Duur van de behandeling: 
De behandelingsduur hangt van een aantal zaken af waaronder de ernst van de afwijking, de gelaatsgroei en de 
medewerking van de patiënt. De totale behandelingstijd kan langer zijn dan tevoren was gepland.  
De ontwikkeling van het gebit en de groei van de kaken is bij de start  van een orthodontische behandeling niet 
altijd even nauwkeurig te voorspellen. 
Soms moet de orthodontische behandeling worden bijgesteld als de groei niet volgens verwachting verloopt. 
Ook kunnen na de orthodontische behandeling nog groeiveranderingen optreden.  
Een slechte mondhygiëne, breuk of losraken van apparatuur en het niet nakomen van afspraken kunnen de 
duur van de behandeling verlengen en het eindresultaat negatief beïnvloeden. Het kan zijn dat het 
oorspronkelijke behandelingsplan daarom gewijzigd moet worden. Uw behandelaar  zal dit dan met u 
bespreken. 
 
Afspraken: 
Voor de goede orde delen wij u mee dat we tijdens de behandelingsperiode niet altijd rekening kunnen houden 
met schooltijden, met name voor verrichtingen die meer tijd  vergen o.a. het plaatsen van de vast apparatuur 
(brackets) en de afname van de brackets. Die plannen we dan ook voornamelijk in de ochtenden. Geplande 
afspraken dienst u minimaal 24uur van tevoren af te zeggen. Komt u geplande afspraken herhaaldelijk niet na, 
zullen wij daarvoor een rekening brengen. 
 
Veranderingen na de behandeling (Terugval of relaps): 
Een orthodontische behandeling is geen garantie voor perfect rechte tanden voor de rest van uw leven. Na een 
orthodontische behandeling zullen tanden en kiezen weer wat verschuiven. Om dit te beperken wordt aan het 
einde van de orthodontische behandeling  vaak een uitneembare beugel gemaakt en/of een draadje achter de 
tanden geplakt ('spalkje'). De uitneembare retentiebeugel moet u een aantal jaren dragen na de 
orthodontische behandeling. De spalkjes  moeten vaak permanent blijven zitten. Ondanks deze extra 
voorzieningen kunnen er toch veranderingen optreden. 
Hiervoor zijn verscheidene oorzaken te noemen bijvoorbeeld mondademhaling, persen van de tong tussen de 
tanden, duimen, het bespelen van een muziekinstrument, of het doorbreken van de verstandskiezen daarbij 
een rol spelen is niet onomstotelijk bewezen. 
 
Regelmatige controles bij uw tandarts ! 
Hoewel u regelmatig op controle komt met uw beugel, blijft het belangrijk voor een grondig onderzoek en 
reiniging van uw tanden regelmatig naar de familietandarts te gaan. Als u problemen mocht hebben om een 
goede mondhygiëne te handhaven, dan raden we u aan wat vaker naar de tandarts te gaan. 
 
Verklaring: 
Ik heb een schriftelijke uitleg gekregen van bovengenoemde punten. Ik verklaar dat ik, na het lezen van deze 
informatie vrij ben, te allen tijde, ook gedurende de behandelperiode, de behandelaar vragen te stellen over 
het verloop en de aard van de behandeling. 
Ik verklaar dat ik voldoende tijd heb gehad om over het medegedeelde na te denken om vervolgens in alle rust 
deze beslissing te nemen. 
Ik geef hierbij toestemming aan de uitvoering van de aan mij omschreven orthodontische behandeling. 
 
Naam van de patiënt: 
 
Naam van de ondertekende(n): 
 
Datum: 
 
Handtekening (van patiënt of van ouder indien minderjarig), voorafgegaan door “gelezen en voor akkoord”:  


