
 

 

 
 
 
 
 

 
 
De stangetjes 
 
In de boven- en onderkaak krijg je stangetjes, oftewel retentiedraden, achter 
je tanden. Dit zijn stevige metalen draden die in de boven- en onderkaak van 
de hoektand naar hoektand of van de eerste kleine kies naar de eerste kleine 
kies aan de andere kant van je kaak lopen. De stangetjes worden aan al deze 
tanden bevestigt met een bolletje lijm. De stangetjes zorgen ervoor dat de 
boven- en ondertanden recht blijven staan en niet terugdraaien naar de oude 
stand. Tegenwoordig is het advies om de stangetjes permanent te laten 
zitten, omdat ook op latere leeftijd nog het risico bestaat dat tanden gaan 
verschuiven. 
 
Om te voorkomen dat de stangetjes los gaan moet er, net zoals met de vaste 
beugel, voorzichtig mee worden omgegaan. Wees voorzichtig met harde en 
plakkerige dingen afbijten en eten zoals noten, stokbrood, dropjes, etc. 
Appels niet afbijten, maar in stukjes snijden. Maak bidon flessen nooit met je 
tanden open! 
 
Je moet het tandvlees tussen de tanden waar de stangetjes geplaatst zijn 
minimaal 2x per dag met soft picks, een ragertje of superfloss schoonhouden. 
Dit om te voorkomen dat er tandsteen en gaatjes ontstaan. 
 
Maak er een gewoonte van om 1x per dag kritisch in de spiegel te kijken. Als 
je ziet dat een tand is verschoven, een spleetje is ontstaan of dat je ziet (of 
denkt te zien/voelen) dat een stangetje los zit, moet je meteen telefonisch een 
afspraak maken. Indien je dat niet doet is het risico groot dat de boven- en 
ondertanden scheef gaan staan in zeer korte tijd! 
 
Knip het stangetje niet af en gooi het nooit weg! Deze is op maat gemaakt en 
kan eventueel opnieuw worden vastgezet. Je kunt zolang witte was of een 
stukje suikervrije kauwgom op het stangetje plakken waar het last geeft. 
 
Wij zullen de tandarts een brief sturen met de mededeling dat wij de beugel 
verwijderd hebben en vragen of hij/zij de stangetjes wilt controleren als je bij 
de tandarts bent voor controle. Mocht de tandarts constateren dat een 
stangetje los zit, dan stuurt hij/zij jou door naar ons. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je komt bij ons nog 2x op nacontrole. De eerste controle is over 5 weken en 
de tweede controle over 5 maanden. Als je ook nog een nachtbeugel krijgt, 
kom je vaker op controle. Tijdens deze afspraken controleren wij of de 
stangetjes nog goed vast zitten en of er nog lijmrestjes op de tanden zijn 
achtergebleven. Zonodig verwijderen we deze.  
 
 
 
 
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! 
 


