
 
Buitenboordbeugel (headgear) 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag heeft uw kind een buitenboordbeugel gekregen. De buitenboordbeugel 
bestaat uit twee onderdelen. Een (dubbele) boog en een bandje. Dit kan een 
nekbandje of een hoofdbandje zijn, afhankelijk van de indicatie. 

 
Een buitenboordbeugel is een uitneembare beugel die wordt gebruikt om de 
stand van de boven- en onderkaak ten opzichte van elkaar te verbeteren, door 
de aanwezige groei van de bovenkaak te remmen. Daarnaast zorgt de beugel 
ervoor dat de grote kiezen in de bovenkaak op hun plek blijven staan, of juist iets 
naar achteren gaan, waardoor ruimte wordt gemaakt in de bovenste tandboog. 
De buitenboordbeugel wordt soms in combinatie met andere beugels gedragen, 
zoals een blokbeugel of slotjesbeugel. 

 

Dragen van de buitenboordbeugel 
Om de bovenste kiezen zijn metalen bandjes/ringetjes geplaatst. De kleinste 
boog/binnenboog komt in de mond en wordt bevestigd aan de bandjes. Aan de 
buitenkant van de bandjes zitten buisjes waar de beugel ingeschoven wordt, zie 
onderstaande afbeelding. De grote boog/buitenboog loopt langs de buitenkant van de wangen. De 
grote boog wordt vastgehaakt aan het nekbandje. De assistente geeft een instructie over het in- en 
uitdoen. Dit kan in het begin een beetje lastig zijn. 

 
 

In de meeste gevallen moet de buitenboordbeugel na plaatsing minimaal 14-16 uren gedragen 
worden. Het is de bedoeling dat de buitenboordbeugel de hele nacht gedragen wordt en voor 
aanvullende uren deels overdag. Ongeveer elke 8 weken zien wij uw kind voor een controle. Per 
controle zal beoordeeld worden wat de geadviseerde draagtijd op dat moment is. 

 
Doe de buitenboordbeugel altijd uit bij eten, drinken en tandenpoetsen. Ook bij sport of spel wordt 
aangeraden om de beugel uit te doen. 

 
Bijwerkingen 
De eerste dagen na het plaatsen van de beugel kunnen de kiezen waaraan de buitenboordbeugel 
bevestigd wordt gevoelig zijn. Soms kunnen de wang, tong en lippen door de beugel geïrriteerd raken. 
Ook kan het wennen zijn om te slapen met de beugel. De klachten nemen na een aantal dagen af. 

 

Overige informatie 
Indien een onderdeel van de buitenboordbeugel kapot is, kunt u telefonisch contact opnemen via 020- 
6434619. 

 
 
 
 
 
 


