
 

 
 
 
 
 
De LLA/linguale boog 
 
De LLA, oftewel linguale boog, bestaat uit 2 banden met een metalen stangetje dat in de 
onderkaak aan de tongzijde wordt bevestigd. Deze beugel wordt bij het laboratorium 
vervaardigd waardoor het maken van een afdruk noodzakelijk is. De LLA zorgt ervoor dat de 
kiezen op de plaats worden gehouden, wanneer bijvoorbeeld de melktanden vroegtijdig 
verloren zijn gegaan. Zo wordt de plaats behouden voor de nieuwe tanden. De LLA zit vast in 
de mond en kun je er dus niet zelf uithalen. 
 
In het begin zijn de kiezen vaak gevoelig, maar dat gaat vanzelf na enige tijd over, ook zal de 
tong moeten wennen aan de beugel.  
 
Je mag geen harde of plakkerige dingen eten. Hierdoor kunnen de bandjes los gaan zitten. 
Mocht je merken dat een bandje of het stangetje los zit, moet je dit melden en een afspraak 
maken zodat we de band opnieuw kunnen vastzetten. Ook als je al een controle afspraak 
hebt staan, moet je het toch even aan ons doorgeven zodat wij hier rekening mee kunnen 
houden. 
 
Het is belangrijk om de bandjes en het tandvlees rondom de bandjes goed schoon en gezond 
te houden. Dit doe je door tijdens het tandenpoetsen met je tandenborstel hier overheen te 
poetsen. Gebruik een ragertje om de minder gemakkelijke plekjes schoon te houden. 
 
Het slijmvlies van je wangen en tong kan geïrriteerd ragen, hetgeen na een paar dagen 
meestal vanzelf weer weggaat. Het scherpe gevoel kun je wegnemen door op die plaats 
waar het bandje last veroorzaakt een beetje witte was tegen het bandje te drukken. 
 
Reparaties die uitgevoerd moeten worden door oneigenlijk gebruik van de beugel worden in rekening gebracht. 
Oneigenlijk gebruik is een beugel die kapot gaat door eigen “schuld”. Hierbij valt te denken aan kapotte 
apparatuur ten gevolge van “verboden” etenswaar of gewoonten.  
 
Het is heel belangrijk minimaal 2x per dag je tanden te poetsen! 
 

 


