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• drink voldoende water
• stop met roken. Roken is ook erg slecht voor uw tandvlees en gebit
• reinig het gebit 1x per dag tussen tanden en kiezen.

Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Telefonische bereikbaarheid

Telefoon:  033 - 461 33 34 
Maandag t/m donderdag: 08.00 -17.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur
Vrijdag: 08.00 -15.00 uur
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U heeft het advies gekregen om een beugel aan te laten meten. Dit kan om 
verschillende reden zijn: 
• esthetisch
• door ruimtegebrek
• door de stand van uw kaken
• door de stand van uw tanden kunt u uw gebit niet goed schoonhouden
 waardoor er gaatjes kunnen ontstaan
• door de stand van uw tanden heeft u slijtage aan uw gebit
Om dit te bespreken gaat u naar een orthodontist.

Als u besluit om een beugel te nemen, is de mondhygiëne erg belangrijk. Deze zal 
extra verzorging nodig hebben. De kans op gaatjes en verkleuringen is namelijk 
groter. Ook is er meer kans op het ontstaan van tandsteen.
In deze folder krijgt u informatie over de reiniging van uw gebit met beugel.

Tandenpoetsen

Elektrische tandenborstels zijn effectiever dan handtandenborstels en worden 
daarom ook door ons aangeraden. Ze hebben een kleine ronde borstelkop, 
waarmee u ook op moeilijk bereikbare plekjes tandplak gemakkelijk kunt 
verwijderen. Er zijn heel veel verschillende soorten elektrische tandenborstels te 
koop. Dat maakt het kiezen vaak niet makkelijker. Kies in ieder geval voor een 
accugeladen elektrische tandenborstel. Ze functioneren beter dan de varianten op 
batterijen. De exemplaren op batterijen zijn minder effectief. Ze maken een beperkt 
aantal poetsbewegingen en de kracht van de batterij is gering.
Wij adviseren een OralB borstel vanaf het type 2000 of hoger. Deze hebben 
voldoende vermogen en hebben een roterende, pulserende borstel om uw gebit 
goed te kunnen reinigen. 
 
Instructies

Het poetsen met een elektrische 
tandenborstel gaat als volgt: 

• Plaats de borstel in een hoek 
 van 45 graden tegen het  
 tandvlees en zet de borstel aan. 
• Volg nu de contouren van de tanden en kiezen. Laat de borstel ongeveer vijf
 tellen per vlak staan, de borstel doet het werk. Zet hierbij niet teveel druk op de
 borstel. 
• Ter plaatse van de beugel dient u boven de draad, onder de draad en op de
 draad te poetsen. 
• Houdt tevens een vaste poetsvolgorde aan, binnenkant, buitenkant en bovenop
 (kauwvlakken). 
• Poets op deze manier de onder- en bovenkaak. 

Gebruik van ragers

De rager kunt u voor extra plakverwijdering langs uw 
brackets (vaste beugel) gebruiken door deze van onder 
naar boven drie keer langs beide zijden van de brackets 
te bewegen. De rager spoelt u tussendoor en achteraf af 
onder de kraan, maak deze droog zo gaat hij langer mee. 
Informeer bij uw mondhygiënist of preventie-assistente naar de juiste maat ragers.

Gebruik van tandenstokers

De tandenborstel komt niet tussen de tanden en kiezen daarom is het belangrijk één 
keer per dag tussen de tanden en kiezen te reinigen met een tandenstoker en/of 
rager. Maak de stoker van tevoren nat, zo breekt deze minder snel. Steek de stoker 
recht tussen uw tanden en kiezen met de platte zijde richting het tandvlees. Beweeg 
de stoker nu vijf keer recht vooruit totdat u weerstand voelt en dan vijf keer langs 
beide zijden van de tanden en/of kiezen.

Fluoride mondspoeling

Fluoride wordt door de tanden opgenomen, waardoor uw gebit minder kwetsbaar 
wordt voor de schadelijke werking van zuur en zoet. De meeste tandpasta’s 
bevatten fluoride en daarom is het dus belangrijk om na het poetsen uw mond 
niet met water na te spoelen. Hiermee wordt namelijk direct de werking van 
fluoride tenietgedaan. Als u erg gevoelig voor cariës bent, kan het verstandig zijn 
om aanvullend één keer per dag uw mond met een fluoridespoelmiddel zonder 
alcohol te spoelen. Er bestaan speciale fluoride mondspoelingen die gericht zijn op 
orthodontie. Uw mondhygiënist kan u daarin adviseren.

Eten en het gebit

Uw voeding en het aantal voedingsmomenten is van invloed 
op uw algehele gezondheid en zeker ook op uw gebit. Suikers, 
vruchtensappen en snacks zijn af te raden. Hierdoor ontstaat 
cariës en tanderosie. 
Houd u aan de volgende adviezen:
• drink zo min mogelijk fris-, sport-, energie- en vruchtendrank 
 (ook geen light dranken; deze bevatten geen suikers,
 maar wel zuren)
• beperk het aantal eet- en drinkmomenten tot 7 keer per dag.
 Hieronder vallen ook tussendoortjes en koffie of thee met suiker
• wacht een half uur na het nuttigen van zure of zoete dranken/voedingsmiddelen
 met uw tanden te poetsen
• poets uw tanden 2 keer per dag


