
Vergeet ongemakkelijke elastiekjes en jarenlange bezoekjes 
voor je beugel. Bij M3 Mondzorg in Eersel kunnen kinderen 
en volwassenen nu ook terecht voor orthodontie met 
'slimme beugels'! Hoe zit dat precies?

Tekst: Britt Sijtsma

Haast iedere puber krijgt er wel mee te maken en ook steeds meer 
volwassenen wagen zich er aan: de beugel. Het is even afzien, maar na 
verloop van tijd mag het resultaat er zijn: een mooie brede tanden-

boog, beter kauwvermogen en als kers op de taart een stralende glimlach. 
Tegenwoordig hoef je hiervoor écht geen twee jaar meer met een stuk ijzer in 
je mond te lopen. “Nee, dat is eigenlijk uit de tijd,” legt Rikkert Dings uit. Hij 
is naast Ed Muris tandarts voor orthodontie bij M3 Mondzorg. “Wij maken in 
onze praktijk gebruik van het Damon- en Insignia-systeem. Deze beugels zijn 
‘zelfligerend’ en doen zelf het werk. Een eerste voordeel is dat er, in tegen-
stelling tot de traditionele beugel, vooraf bijna nooit meer gezonde tanden 

getrokken hoeven te worden. Daarnaast 
zijn de krachten vele malen lager o.a. 
omdat de draden niet met elastiekjes in 
de brackets (blokjes) worden gehouden. 
Dit voorkomt wrijving en druk. Ook zijn 
de brackets gemakkelijker schoon te 
houden. Een beugel zonder elastiekjes 
of verhemelteplaatje geeft ook veel 
meer comfort. Waar traditionele beugels 
vaak een smallere tandenboog en een 
vlakker profiel als eindresultaat hebben, 
is dat met deze systemen juist niet. En je 
bent sneller beugel-af.”

Om de hoek
Het korter dragen van een beugel is ook verzekeringstechnisch interessant. 
“De prijs van deze beugel is hetzelfde, maar je bespaart op het aantal 
controles en bezoekjes aan M3,” vertelt Dings. En tegenwoordig hoef je 
vanuit de Kempen dus ook niet meer naar Valkenswaard, want M3 Mondzorg 
is nu ook in Eersel gevestigd. Dat is wel zo centraal voor alle scholieren 

uit de Kempen. Het op en neer rijden van een auto vol met beugeldra-
gende kinderen voor een controle is daardoor verleden tijd. Bij de intake 
en het aanbrengen van de beugel is 
het als ouder prettig om erbij te zijn. 
Maar de controles daarna kunnen de 
kinderen gewoon zelfstandig doen. Bij 
M3 Mondzorg kun je ook alleen voor 
een beugel terecht. Dus ook als je 
je reguliere tandheelkundige zorg bij 
een andere tandarts krijgt. Ze helpen 
je graag in de weg naar een mooi, 
recht en gezond gebit! A

 
beugelen

Rikkert Dings 
tandarts voor 
orthodontie bij 
M3 Mondzorg

De Damon beugel werkt 
zonder elastiekjes

 Slim
kortere behandeling, meer comfort 
en een mooi eindresultaat

M3 Mondzorg
M3 Mondzorg werkt met een hecht team van tandartsen, tandartsen 
voor orthodontie, implantologen, mondhygiënisten en assistentes. 
Door onze expertises te bundelen, kunnen wij u efficiënte, goede 
tandheelkundige zorg bieden. 
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