In deze folder vind je algemene informatie over het
starten en volgen van een orthodontische behandeling.

WAAROM ORTHODONTIE?
Orthodontie zorgt dat je tanden mooi in de rij staan en
dat ze boven- en onderaan in de juiste positie staan
ten opzichte van elkaar. Een slechte stand van je tanden
kan ervoor zorgen dat je moeite hebt om te praten of
te eten. Scheve tanden kunnen sommige plaatsen in je
mond ook moeilijk bereikbaar maken om te poetsen.
Hierdoor blijft er plaque hangen en kunnen er sneller
gaatjes ontstaan.
Naast functionele problemen is een stralend gebit
natuurlijk ook een mooi uiterlijk kenmerk.

WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET
BIJ EEN BEUGEL?
`` Draag je beugel exact volgens het advies van je tandarts om het gewenste resultaat te bereiken.

HET AFSPRAKENKAARTJE
Breng bij elke consultatie je afsprakenkaartje mee. Aangezien de meeste van onze patiënten schoolgaand zijn,
verdelen we de afspraken buiten schooltijd gelijk tussen
onze patiënten. Bedankt voor uw begrip.

DE BETALING
Ons ziekenhuis werkt samen met de mutualiteiten en
biedt een derdebetalerssyteem aan.
Wij bezorgen de kennisgeving en aanvraag van
orthodontische behandeling rechtstreeks aan jouw
mutualiteit. Je hoeft dus nooit te betalen als je voor
een behandeling langskomt. Op je tweede afspraak,
wanneer de volledige behandeling besproken wordt,
krijg je een overzicht van de te verwachten facturen
mee. Je betaalt dus enkel de opleg. De mutualiteit
betaalt het gedeelte dat zij tussenkomt rechtstreeks
aan het ziekenhuis.

Voorwaarden voor tussenkomst mutualiteit
`` De patiënt is jonger dan 15 jaar.
`` Één keer per persoon toegestaan.

`` Nog meer dan anders is het belangrijk om je
tanden grondig en meermaals per dag te poetsen.
Hou er rekening mee dat je met een beugel meer tijd
nodig hebt om goed te poetsen. Hiervoor kan je een
speciale tandenborstel kopen met bijhorend borsteltje om goed tussen de tanden te poetsen.
`` Beperk snoep en zoete tussendoortjes.
`` Vermijd gedurende de gehele behandeling kleverige
snoepen en harde voedingswaren (bv. karamel en
belegde broodjes). Een appel in hapklare stukjes mag
wel.

`` Maximaal 36 regelmatige behandelingszittingen.
Regelmatige behandeling = de periode tussen twee
behandelingen mag niet langer zijn dan 6 kalendermaanden.

Bijvoorbeeld
`` Eerste bezoek op 30/01/2017 en tweede bezoek
op 01/07/2017
=> verlies tussenkomst mutualiteit.
Tweede bezoek moet voor 01/07/2017 plaatsvinden.
`` Eerste bezoek op 30/01/2017 en tweede bezoek
29/06/2017
=> geen verlies tussenkomst mutualiteit.
Wanneer je zonder toelating de behandeling langer
dan zes maanden onderbreekt, krijg je geen verdere
terugbetaling meer! De periode van zes kalendermaanden gaat in op de eerste dag van de maand
waarin de laatste behandeling doorging.
Bij problemen of vragen kan je contact opnemen met
de dienst Poli Orthodontie op het nummer 09/224 88
02.
Bij vragen betreffende je factuur kan je contact opnemen met de dienst Facturatie op het nummer
09/224 82 50.
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