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Nu ook orthodontie bij
Mondzorgcentrum Takenhofplein

en....
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Voor kinderen
Er goed uitzien én je lekker voelen. Een
mooie glimlach hoort daarbij. De beste
leeftijd voor de beugelbehandeling ligt
meestal tussen de 10 en 16 jaar. Dan is
de kaakgroei nog goed te beïnvloeden,
waardoor een behandeling makkelijker is.
Soms is er door het wisselen meer ruimte
gekomen. Of moet de kaak eerst nog
verder groeien voordat met de
behandeling gestart kan worden. Vraag
gerust aan je tandarts of hij denkt dat je
op korte of lange termijn ‘aan de beugel’
moet.

Én volwassenen
Niet alleen jongeren vinden het steeds
belangrijker dat hun gebit er goed uitziet,
zodat ze gewoon lekker breeduit kunnen
lachen. Dus kiezen ook steeds meer
volwassenen voor een
beugelbehandeling. Begrijpelijk, want met
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een regelmatig gebit is de kauwfunctie
optimaal en is er minder kans op cariës en
tandvleesziekten. Bovendien geeft het een
mooie glimlach.
Bel voor meer informatie of om een
afspraak te maken naar 024
024 212
212 212
212 8
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Wanneer heb je een beugel nodig?
Je krijgt een beugel als je tanden naar voren staan. Of als je tanden en kiezen niet
goed op elkaar passen. De beugel zorgt ervoor dat je tanden en kiezen rechter
komen te staan. Zo kun je bijvoorbeeld beter kauwen. Ook je tandenpoetsen gaat
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gemakkelijker. Daardoor blijven je tanden en kiezen gaaf en gezond. En een mond
met rechte tanden ziet er natuurlijk mooi uit.

Beugelbekkie
Beugelbekkie De serie
Bijna iedereen heeft weleens van gehoord van televisieserie Beugelbekkie.

heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij de toegenomen populariteit van de beugel.
Vonden vorige generaties een beugel vaak genant, nu vinden kinderen het gewoon
en vaak heel cool om een beugel te hebben. In de van oorsprong
Canadese televisieserie is het blonde pubermeisje Sharon Esther Spitz de
hoofdpersoon. Haar beugel is magnetisch, waardoor ze in lastige situaties
terechtkomt maar soms ook geholpen wordt. In de Engelstalige versie wordt de stem
van Beugelbekkie ingesproken door de Amerikaanse actrice Alicia Silverstone, in de
Nederlandse nasynchronisatie door Angela Schijf.
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Tarieven en verzekering
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de
maximumtarieven voor tandheelkundige hulp.
De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar is
vaak (maar niet altijd) al mee verzekerd in uw eigen
aanvullende verzekering. Uw kind is dan dus “gratis”
meeverzekerd. Veel verzekeraars hebben echter een
wachttijd ingestelde van soms wel 1 jaar. U bent dan zelf
wel al aanvullend verzekerd, echter uw kind is het nog
niet voor orthodontie. Ook bestaan er grote verschillen in
wat er vergoed wordt per polis. Wij raden u altijd aan om
vooraf goed te informeren bij uw zorgverzekeraar. Ga dit
altijd zelf na door contact op te nemen met uw
zorgverzekeraar, voordat u wellicht onnodig een aparte
aanvullende verzekering voor uw kind aanvraagt.

Meer informatie?
Als u meer informatie wilt hebben over alle
mogelijkheden die we op het gebied van orthodontie
kunnen bieden, vertellen we u daar graag meer over,
neemt u contact op via 024
024 212
212 212
212 8
8 of mailt u naar
balie@mctp.nl
balie@mctp.nl U kunt natuurlijk ook bij uw

eerstvolgende bezoek of halfjaarlijkse controle uw
tandarts uw vragen stellen.

Graag tot ziens in onze praktijk!
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