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Aan een beugelbehandeling zijn risico‛s verbonden. De meest voorkomende hebben wij op een rij gezet. Als je er 
vragen over hebt dan kun je dat met ons bespreken. 
 	
Gevoeligheid van tanden en tandvlees	
Meteen na het plaatsen van de beugel kunnen de tanden soms gevoelig worden door kou, warmte of druk. Ook 
kunnen er blaartjes ontstaan in de lippen of de wangen, op de tong of het tandvlees. Deze wenplekjes ontstaan 
de eerste dagen en verdwijnen vanzelf. Bijvoorbeeld door de plekken die last geven af te dekken met was. Bij 
een uitneembare beugel kan het soms noodzakelijk zijn de beugel in de praktijk te laten bijstellen.	
 	
Verkleuringen (ontkalkingen), gaatjes en tandvleesontsteking	
Het plaatsen van een beugel veroorzaakt op zichzelf geen gaatjes. Iedereen weet dat tanden die onvoldoende 
gereinigd worden kans hebben op het krijgen van verkleuringen (ontkalkingen), gaatjes en tandvleesontsteking. 	
Tijdens de beugelbehandeling is poetsen moeilijker, omdat de beugel in de weg zit. Als je moeite hebt met het 
schoonhouden van je tanden kun je het best een persoonlijke uitlegafspraak vragen bij de mondhygiënist. Dat 
kan via je tandarts of via ons.	
 	
Afronding van wortelpunten	
Door de druk van een beugel op tanden kunnen de wortelpunten van puntige wortels iets afronden. Er verdwijnt 
dan 1 tot 2 mm van de wortelpunt. Zeer zelden komt het voor dat er meer van de wortel verdwijnt. Het is daarom 
niet schadelijk. Erfelijke aanleg en soms een ongeluk in het verleden kunnen hierbij een rol spelen. Ter controle 
zou er eventueel een röntgenfoto tijdens de behandeling genomen kunnen worden (OrthoPantomogram).	
 	
Tegenvallende voortgang	
Hiervoor zijn een aantal redenen: individuele groei, ongunstige weefselreactie van bot en tandvlees, ernst van de 
afwijking bij de start, vaak kapotte apparatuur, en het niet of onvoldoende dragen van de apparatuur. 	
Je orthodontist zal dit bespreken en bepalen welk resultaat in jouw geval wel haalbaar is. Het is onzin te 
verwachten dat iedereen perfect kan worden.	
De tijdsduur van de behandeling is in grote mate afhankelijk van de biologie van de mond en het detail in het 
eindresultaat. Dat is in de eindfase van de behandeling samen te bepalen. Een gemiddelde behandeling duurt 30 
behandelmaanden. 
 	
Verandering van tandstand	
Gedurende je hele leven veranderd de stand van tanden. Dat is een natuurlijk proces. Tanden hebben ook de 
neiging om direct na de beugelbehandeling in de oorspronkelijke stand terug te keren. Om dit tegen te gaan 
maken wij altijd een retainer of een spalk om het bereikte resultaat vast te houden. Een retainer is uitneembaar 
en houdt de hele tandboog vast. Een spalk zit binnen op de voortanden. In de bovenkaak plaatsen wij altijd 
een retainer en soms een spalk. In de onderkaak is een spalk meestal genoeg. Een spalk zit alleen vast op de 
voortanden. Breuk, voedselretentie en kosten van onderhoud zijn nadelen van een spalk. Soms is andere 
retentieapparatuur handig. Dat bespreekt de orthodontist dan met je. 	
Ook lang na de beugelbehandeling kunnen veranderingen plaatsvinden. Dit zijn natuurlijke veranderingen. Die 
komen ook voor bij mensen die geen beugel hebben gehad. Het is belangrijk te beseffen tanden en kiezen ook 
na een lange retentie-periode nog wel iets kunnen veranderen, zeker tijdens de groei. Dat is de natuurlijke 
ontwikkeling van het gebit. Daarom adviseren wij tegenwoordig de retainer(s) door te dragen (life-long retention). 	
  
In die tijd vinden geen actieve behandelingsafspraken plaats. Je bent dus zelf aansprakelijk voor stabilisatie van 
je tanden. Als er veranderingen plaatsvinden, of de retentieapparatuur voldoet niet, dan kun je bij ons terecht. 
Realiseer je dat er dan een nieuwe behandelingsepisode begint, en dat die behandelingsepisode (adviezen, 
aanpassingen, herbehandeling) niet kosteloos is. 
  
 
 
  
Betalingsvoorwaarden 
  
Algemeen 
De overeenkomst 
1.  Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een 
tandarts / orthodontist, verder zorgverlener genoemd. 



De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en worden voor of bij het sluiten 
van deze overeenkomst aan de patiënt ter hand gesteld. De behandelingsovereenkomst wordt accoord 
bevonden door het aanvaarden van een afspraak voor advies en/of plaatsing van de orthodontische apparatuur. 
2.  In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke 
vertegenwoordiger verstaan. 
Kosten 
3.  De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke 
vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de 
wettelijke vertegenwoordiger heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet. 
4.  De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze is 
vastgesteld door Rechtetanden.nl. 
5. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 48 uur tevoren af te zeggen. Zegt 
de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan zal de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen 
indien in deze tijd geen andere declarabele werkzaamheden konden worden verricht. De gereserveerde tijd 
wordt dan aan de patiënt door berekend per 15 minuten is dat 25 euro. 
Behandeling en informatie 
6.  Voorafgaand aan de start van de orthodontische behandeling wordt de patiënt duidelijk en desgevraagd 
schriftelijk geïnformeerd over de behandeling ,het begrote honorarium.De patiënt wordt eveneens geïnformeerd 
in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de 
begroting met meer dan 20%, anders dan ten gevolge van een tussentijdse wijziging van de tarieven door de 
NZa. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraankunnen geen 
rechten  
worden ontleend. 
Reclames en klachten 
7.  Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 7 dagen na de notadatum via email of schriftelijk 
tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt 
desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900  202 5012 (betaald 
servicenummer). 
Betalingstermijn en sancties 
8.  De patiënt dient de rekening direct per pinbetaling te voldoen of een automatische incassomachtiging af te 
geven (het bedrag wordt dan binnen 20 dagen na de nota-datum geincasseerd). 
9.  Indien de patiënt niet binnen 20 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe 
nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt een rente verschuldigd ad 1% per maand of 
een gedeelte daarvan, berekend over de periode van verzuim. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering. 
10.  Indien de patiënt niet binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de 
zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. 
11.  Indien de zorgverlener een tweede betalingsherinnering stuurt zal hierop worden aangegeven dat er bij het 
versturen van een derde betalingsherinnering € 20,== inkassokosten in rekening zullen worden gebracht. 
12.  Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de 
gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. 
13.  Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en). 
14.  Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze 
slechts te verrichten tegen contante betalingen. 
15.  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de 
rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting. 
16.  De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de 
zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen. 
17.  Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de 
overige bepalingen onverlet. 
18. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerde bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 
B.95195. 
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