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Behandelingsvoorstel orthodontie 
 
Tijdens het consult van vandaag hebben wij gesproken over de afwijking in tand- en 
kaakstand van ………… Op grond van de gemaakte foto’s en het onderzoek is met u 
het behandelplan besproken. Ook de functionele en esthetische noodzaak van de 
behandeling werd met u doorgenomen.  
De diagnose is als volgt: 

• Klasse I malocclusie 
• Midlijn OK 1mm rechts ten opzichte van schedel 
• Overjet van 2mm 
• Overbite van 3mm 
• ¼ premolaar breedte disto links 
• ¼ premolaarbreedte disto rechts 
• Crowding bovenfront, 3mm 
• Crowding onderfront, 4mm 
• Kruisbeet links en rechts 
• Linguoversie bovenfront 104 graden 

 
Therapie: 
In de eerste fase van de behandeling wordt in de bovenkaak een Hyrax beugel 
geplaatst om de kaak te verbreden. Dit duurt 4 tot 6 maanden. Daarna zullen er 
slotjes geplaatst worden in de boven- en onderkaak om de tanden en kiezen in een 
mooie boog te krijgen. In de loop van de behandeling zal door middel van het dragen 
van elastiekjes de overbeet opgelost worden.  
 
In de bijlage treft u de begroting aan voor bovenstaande behandeling. Dit is een 
inschatting van de te verwachten kosten. Omdat de behandeling bij iedere patiënt 
afhankelijk is van verschillende factoren is een totaalbedrag niet vooraf te bepalen. 
De tarieven komen overeen met de geldende tarievenlijst en zijn in overeenstemming 
met de door de overheid middels de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde 
richtlijnen.  
 
Onze nota’s worden rechtstreeks doorgestuurd naar uw zorgverzekering. Het 
versturen en innen van de restnota, de kosten die niet door uw zorgverzekering 
vergoed worden, laten wij verzorgen door Uw Nota. De bijdrage van uw 
zorgverzekering is afhankelijk van het contract dat u met uw zorgverzekering heeft.  
 
De gemiddelde behandelingsduur is +/- 24 beugelconsulten. Een goede 
medewerking en het correct opvolgen van de instructies ten aanzien van het dragen 
van de elastieken etc. heeft invloed op de duur van de behandeling. Het goed 
onderhouden van het gebit en het zorgvuldig omgaan met de beugelapparatuur 



 
A.M.F. Veling 
    
 

Tandartsenpraktijk Stromenlaan 
Stromenlaan 38 
3448 CG Woerden 
Tel: 0348-418855 
 

Tandartsenpraktijk Westdam 
Westdam 3a 
3441 GA Woerden 
Tel: 0348-412437 
 

Tandartsenpraktijk Zegveld 
Middenweg 2b 
3474 KC Zegveld 
Tel: 0348-691522 
 

 

 

2 

spelen hierin een grote rol. De eventuele reparaties worden niet door uw 
zorgverzekering vergoed.  
 
Als de orthodontische behandeling is afgerond zal er, om het behaalde resultaat vast 
te houden, voor de bovenkaak een nachtbeugel gemaakt worden. In de onderkaak 
zal er een spalkje geplaatst worden.  
 
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet 
tijdig afmelden wordt dit in rekening gebracht (C90). De eventuele niet nagekomen 
afspraken worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 
 
Mocht u nog vragen hebben kunt u uiteraard contact met de praktijk opnemen. 
 


