
 
Nazorg  Orthodontie 

 
 
Vandaag hebben we je beugel verwijderd. Dit zal weer even wennen zijn. 
 
Om de tanden in de huidige stand te laten staan hebben we achter je voortanden een 
retentiedraadje geplaatst. Deze spalk zorgt ervoor dat de boven- en ondertanden 
vastgehouden worden in hun nieuwe positie. Hij is bevestigd aan de binnenkant van je 
tanden en loopt van hoektand tot hoektand. Het is de bedoeling dat de spalk altijd in de 
mond blijft zitten, behalve bij tandheelkundige problemen bv. parodontale problemen of erge 
tandsteenvorming. 
 
Deze draadjes zijn kwetsbaar. Het is van groot belang dat je voorzichtig hiermee omgaat. 
Eigenlijk gelden dezelfde richtlijnen als bij de vaste beugel. 
 
Belangrijk is dat je het draadje goed schoon houdt door middel van goed poetsen na iedere 
maaltijd. Vergeet niet je tandvlees mee te poetsen. Als je goed hebt gepoetst is je tandvlees 
bleekroze van kleur. 
 
Verder raden we aan smalle Soft-Picks (rubberen ragertjes), stokertjes (extra fine) of 
Super-Floss (flosdraad met verharde punt) te gebruiken om de ruimte tussen je tanden 
goed schoon te houden. 
 
Wanneer de mondhygiëne onvoldoende is kunnen er blijvende verkleuringen of zelfs 
gaatjes tussen de tanden ontstaan. Ook kunnen er tandvleesontstekingen ontstaan. Dat is 
natuurlijk zonde, nu het resultaat na behandeling zo mooi is geworden. 
 
De na-controles vinden plaats na 4 weken, 4 maanden en na 1 jaar. Over het algemeen zijn 
dit korte controles. Als er ook een extra retentie beugel geplaatst is, dien je deze altijd met de 
na-controles mee te nemen. Uiteindelijk zal je tandarts het spalkje bij iedere halfjaarlijkse 
tandcontrole controleren. 
 
Gaat er iets los, wacht dan niet tot de volgende afspraak, maar neem meteen telefonisch 
contact op (0475-336009). Wij maken dan zo snel mogelijk een afspraak voor reparatie. 
Gaat het draadje helemaal los, bewaar het dan! Wij kunnen het in zijn geheel weer 
herplaatsen. 
 
 

     

 
 
 
SUCCES! 

 


