VRAGEN
Wat als er een draadje prikt aan mijn vaste beugel?
Het einde van de draad prikt in je wang: bedek het uiteinde met een stukje was. Heb je
geen was bij de hand? Een suikervrije kauwgom kan je ook gebruiken.
Wat als er een bandje loskomt van mijn vaste beugel?
Laat het loszittende bandje gewoon zitten, tenzij het helemaal is losgekomen, dan bewaar
je het zorgvuldig en breng je dit bij je volgende afspraak mee. Draag je elastieken op deze
band? Laat alle elastieken uit en contacteer ons voor een vroegere afspraak.
Wat als je last hebt van je beugel en je kan niet langs komen of je bent op reis?
Draag je blokjes op de tanden, zorg dan dat je in je toiletzak altijd een nagelknipper bij
hebt, bij voorkeur een puntig model. In noodgevallen kan je hiermee de draad doorknippen
op de plaats waar je hinder hebt, best zo dicht mogelijk tegen een blokje dat nog
vasthaakt.
Draag je een uitneembaar apparaat dan is het best toch te proberen het apparaatje enkele
uren per dag of ’s nachts in te houden. Zoniet loop je het risico dat het apparaatje niet
meer past tegen de tijd dat je kan langskomen en er een nieuw moet gemaakt worden.
Wat als er iets stuk is aan mijn uitneembare beugel?
De beugel is helemaal stuk of doet erg veel pijn, laat de beugel uit en maak telefonisch
een afspraak. Meestal kan de beugel hersteld worden.
Er is een stukje kunsthars of metaal afgebroken, als het niet stoort, blijf je de beugel
dragen. En neem telefonisch contact op met ons om een vroeger afspraak eventueel in te
plannen.
De beugel drukt op het tandvlees, maak telefonisch een vroegere afspraak, de beugel
moet aangepast worden.
Wat als er iets stuk is aan mijn buitenbeugel?
Draag nooit je buitenbeugel verder als je band los zit. Contacteer ons om een vroegere
afspraak in te plannen.
Als er een stukje van de buitenbeugel afgebroken is en deze past niet meer, maak een
vroegere afspraak.
Wat als je retentiedraad loskomt?
Bel zo snel mogelijk om de draad opnieuw te laten vastzetten. Draag je nachtapparaatje
elke nacht, zodat er niets kan verschuiven. Knip je zelf de retentiedraad door, dan zal een
nieuwe draad en een nieuw nachtapparaat moeten gemaakt worden. Probeer dit dus te
vermijden door onmiddellijk contact op te nemen

Wat als je uitneembare nachtbeugel (Clear retainer) scheurt, breekt of niet meer
past?
Neem contact op met de praktijk voor een afspraak om een nieuwe dieptrekplaat te laten
maken. Bij een gescheurde of gebroken dieptrekplaat kunnen de tanden weer scheef
komen te staan.
Wat als je een afspraak niet kan nakomen?
Verwittig je vooraf dan zal een nieuwe afspraak vastgelegd worden. Hoe vroeger je
verwittigt, hoe meer keuze je uiteraard zal hebben.
Wat als je een afspraak vergeten bent?
Dan wordt er een nieuwe afspraak vastgelegd tijdens de schooluren.
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