
 
 
 
 
 
 
 UITNEEMBARE APPARATUUR 
 
 
Vandaag heb je een beugel (plaatje/uitneembare beugel) gekregen. Een plaat-beugel kan 
meerdere doelen hebben en verschilt per patiënt. De naam zegt het al de beugel kan uit de 
mond gehaald worden en zit niet vast. 
 
 
In het begin zul je wat gaan slissen. De tanden en kiezen zijn de eerste dagen soms ook 
gevoelig en je zal wat meer speeksel krijgen. Naarmate je de beugel langer hebt en goed 
draagt wordt dit vanzelf beter. 
 
 
In de meeste gevallen moet de beugel 24 uur per dag gedragen worden. 
Is dit in jouw geval niet nodig dan heeft de assistente verteld hoeveel uur per dag je de 
beugel moet dragen. 
Na enkele weken kan de beugel wat losser gaan zitten. Dit is normaal. Mocht het hinderlijk 
worden, dan kan je contact met ons opnemen. 
 
 
Je kunt de beugel inhouden met eten. Het afhappen en kauwen is de eerste dagen vaak 
ongemakkelijk, maar na een paar dagen behoren deze klachten verdwenen te zijn.  
 
 
Als je ‘s ochtends en ’s avonds je tanden gaat poetsen, poets dan ook de beugel met 
een tandenborstel en lauwwarm (niet te heet) water en zeep of afwasmiddel. 
Natuurlijk hierna de beugel goed afspoelen. Liever geen tandpasta voor je beugel 
gebruiken, daar zit schuurmiddel in en hier wordt de beugel eerder dof van. 
Bewaar de beugel, als hij niet in de mond zit, in het door ons meegegeven bakje.  
Je kunt eventuele aanslag op de beugel verwijderen door de beugel een poosje in water 
met schoonmaakazijn of een tabletje Steradent te leggen. 
 
 
Mocht er iets stuk gaan aan de beugel dan hebben wij het gipsmodel nodig om de 
beugel te laten repareren bij het laboratiorium. (je hebt van ons je gipsmodel 
meegekregen, bewaar deze goed)  Wacht als je beugel kapot is nooit tot de 
volgende afspraak maar neem snel contact met ons op.  
 
 
Voor vragen of pijnklachten neem dan contact met ons op. 
 
 
Veel succes met het dragen van je beugel. 
 
 
 
 


