
Veelgestelde vragen 
over orthodontie

Wij stelden enkele veel voorkomende vragen aan de Belgi-
sche Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontis-
ten (BBNO). De antwoorden kunnen je helpen bij de voorbe-
reiding van het gesprek met de orthodontist.



Waarom is orthodontie nodig? Moet iedereen een perfecte rij tanden hebben?

De tanden van de boven- en onderkaak vormen samen één functionerend geheel. Als de tanden goed op 
elkaar passen, kan dit geheel goed werken. Vaak zie je dat dit niet zo is. 
Heel wat afwijkingen zijn erfelijk bepaald. Dat wil zeggen dat ze in jouw familie voorkomen. 
Sommige afwijkingen ontstaan tijdens de groei en de ontwikkeling van het gebit. Als een kind op de tanden 
valt, kunnen door de val de tanden van hun plaatst geduwd worden.
Ook vroegtijdig verlies van melktanden door bijvoorbeeld cariës (gaatjes) veroorzaakt verplaatsingen van 
tanden.
Sommige gewoontes kunnen een negatieve invloed op de gelaatsgroei en op de gebitsontwikkeling hebben. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn duimzuigen, nagelbijten, tongpersen, verkeerde slikgewoonte of monda-
demhaling …
Er bestaat een wijdverspreid misverstand dat de orthodontische behandeling een puur esthetische correc-
tie is. De specialist zorgt voor een beter werkend gebit. Orthodontie optimaliseert de stand van de tanden. 
Een regelmatige tandstand draagt bij tot een vlot onderhoud en een langere levensduur van het gebit, en 
helpt om beter te kauwen.

Hoe komt het dat de ene behandeling duurder is dan de andere?  
Wat bepaalt precies de kostprijs?

De complexiteit van tand- en kaakproblemen bepalen het type apparatuur dat gebruikt wordt en de duur van 
de behandeling. 
Soms is een samenwerking met andere zorgverleners (logopedist, tandarts, parodontoloog, kaakchirurg …) 
nodig om tot een optimaal en stabiel resultaat te komen.

?



Wat heb ik als patiënt zelf in de hand?

Op sommige aspecten van de behandeling zoals erfelijke afwij-
kingen heb je geen invloed. Maar op de duur, slaagkansen en 
uiteindelijke kostprijs kun je invloed uitoefenen door de adviezen 
van de orthodontist correct op te volgen. Uiteraard is een goede 
verzorging al van bij het melkgebit belangrijk net zoals een goede 
mondhygiëne.

Wanneer start ik best met een orthodontische be-
handeling? 

Er staat geen leeftijd op orthodontie. Maar als een probleem op 
jonge leeftijd vastgesteld wordt, verloopt de behandeling vaak 
vlotter.
Zo kan bij een opgroeiend kind de ontwikkeling van de kaken be-
invloed worden. Bij de volwassene zal de orthodontist, voor een-
zelfde afwijking van de kaken, soms de hulp van de kaakchirurg 
moeten inroepen. 

Wanneer is een afspraak bij de orthodontist  
nodig? 

In veel gevallen zal je tandarts een probleem opmerken en 
aankaarten. Als je zelf vragen hebt of vermoedt dat een ortho-
dontische behandeling nodig is, kun je contact opnemen met een 
specialist in de orthodontie. Bij twijfel, aarzel niet een Tandarts 
Specialist in de Orthodontie, kortweg orthodontist genoemd, te 
contacteren.

Via de toepassing Zorgverleners vind je een handig overzicht 
van orthodontisten in jouw buurt: Vind een orthodontist in je buurt. 
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https://www.cm.be/selfservice/zorgverleners/app

