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Wennen
Iedereen moet wennen aan het dragen van een opbeetplaat, maar eigenlijk is dit nooit
een probleem. Zo verdwijnt het volle gevoel in uw mond na 1-3 weken dragen. Dat
geldt ook voor eventuele veranderingen in uw speekselvloed. Veel patiënten ervaren 
in eerste instantie een klemmend gevoel, vooral bij de voortanden. Ook dit klemmende
gevoel verdwijnt na een aantal dagen tot weken. Het is belangrijk dat u zich realiseert
dat de klachten, waarvoor u behandeling hebt gezocht, in eerste instantie kunnen 
toenemen. Dat is een normale reactie op het dragen van een opbeetplaat. De enige
manier om daar iets aan te doen, is de opbeetplaat gewoon te blijven dragen! 

Tot slot: gedurende de eerste paar weken wordt u geacht de opbeetplaat 24 uur per
etmaal te dragen. Dat betekent, dat u er ook mee moet praten. Dat lukt altijd, mits u
goed oefent! Oefen met praten door bijvoorbeeld de krant hardop voor te lezen of
iemand te bellen met wie u graag en langdurig spreekt.

Vervolgafspraak
Er is met u een vervolgafspraak gemaakt voor controle van uw opbeetplaat. Tijdens
deze controle wordt bekeken of bij dichtbijten uw tanden en kiezen overal goed con-
tact maken op de opbeetplaat. Indien nodig voert de tandarts correcties uit. Naast het
beoordelen en eventueel corrigeren van uw opbeetplaat zal de tandarts ook beoorde-
len wat de effecten van de plaat op uw klachten zijn.

Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Bespreek deze dan met uw tandarts.
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DATUM TIJDSTIP OMSCHRIJVING 
KLACHTEN/ BIJWERKINGEN

Zondag 18 oktob er Ochtend Nog steeds doffe pijn in 

de slaapstreek bij opstaan. 

Gevoelige tanden tijdens

het ontbijt.

Zondag 18 oktober Avond Pijnklacht in slaapstreek

was minder hevig dan 

normaal. 

Moeite met praten.

Maandag 19 oktober Ochtend …

Tip: Probeer uw opbeetplaat niet voor de buitenwereld verborgen te 
houden, bijvoorbeeld door met gesloten mond te gaan lachen, 
maar functioneer normaal; dan valt de plaat het minste op.

Voorbeeld van een klachtendagboek

Opbeetplaat
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Inleiding 

U hebt zojuist van uw tandarts een opbeetplaat gekregen.
Opbeetplaten worden veel gebruikt bij de behandeling van pijn-
lijke kauwspieren en ter voorkoming van gebitsslijtage. In deze
folder krijgt u adviezen en instructies over de opbeetplaat die
bedoeld zijn als aanvulling op de mondelinge informatie die u
van uw tandarts hebt ontvangen.

Plaatsen en uitnemen 
De tandarts heeft zojuist de beste manier van plaatsen en uitnemen van de opbeet-
plaat met u besproken en geoefend. In het kort komt dit op het volgende neer:
Als u de opbeetplaat in de mond plaatst, dan is het belangrijk om deze eerst goed
over de tanden en kiezen te leggen alvorens deze aan te duwen. Het op z’n plaats
duwen dient met uw duimen te gebeuren, waarbij u de plaat aandrukt ter plaatse van
de metalen knopjes. Het ‘aanbijten’ van de opbeetplaat dient u nooit te doen. Het uit-
nemen van de opbeetplaat is in feite een omgekeerde handeling: u plaatst uw wijsvin-
gers in de uitsparingen bij de knopjes en uw duimen wederom op de kauwvlakken,
waarna u voorzichtig de plaat lostrekt van de tanden en kiezen. Pas op dat de plaat
daarbij niet uit uw vingers glipt!

Verzorging
De opbeetplaat kan met een tandenborstel en met tandpasta of zachte zeep worden
gereinigd, bij voorkeur boven een wasbak met een laagje water. Poets daarbij niet
alleen de kauwvlakken, maar poets de gehele plaat. Na het poetsen spoelt u de plaat
af onder koud of lauw stromend water. Gebruik nooit heet water, want hierdoor kan ver-
vorming optreden.

Als u de opbeetplaat niet draagt, dan moet u deze vochtig bewaren, bij voorkeur in
een afgesloten bakje met ‘aanhangend’ water. Uw tandarts heeft u een speciaal
opbergbakje meegegeven. Als u de opbeetplaat gedurende langere tijd niet draagt, dan
kunt u deze het beste eerst met aanhangend water in een boterhammenzakje stoppen
alvorens deze in het bakje op te bergen. Hiermee wordt uitdroging en dus een slechte
pasvorm van de opbeetplaat voorkomen.

Dragen
In de meeste gevallen zal de tandarts u vragen om de opbeetplaat gedurende een
bepaalde periode, meestal één tot drie weken, 24 uur per dag te dragen (met uitzon-
dering van de maaltijden). Na deze zogenaamde wenfase kunt u overstappen op een
schema dat volledig is toegespitst op uw klachten. Uw tandarts heeft dit schema met
u besproken en hieronder voor u ingevuld. Bij iedere controle kan er een nieuwe
afspraak gemaakt worden over de draagduur voor de komende periode.

Naast afspraken over het aantal uren per etmaal dat u de opbeetplaat geacht wordt
te dragen, heeft uw tandarts u ook een indicatie gegeven over de te verwachten
behandelduur. Deze behandelduur varieert gewoonlijk van zo’n 3 maanden tot onge-
veer 1 jaar, hoewel ook langere draagperiodes voorkomen.

Bij het bereiken van het gewenste behandelresultaat moet de opbeetplaat meestal
nog enkele weken worden gedragen voordat aan de zogenaamde afbouwfase kan
worden begonnen. Tijdens de afbouwfase wordt het aantal uren per etmaal dat de
opbeetplaat wordt gedragen geleidelijk afgebouwd, totdat deze alleen nog op eigen
initiatief hoeft te worden gedragen in tijden van terugkerende klachten.

Tip: Als uw terugkerende klachten langer dan 3-6 weken aanhouden, terwijl
u de opbeetplaat wel goed heeft gedragen, dan dient u contact te 
zoeken met uw tandarts.

Tip: Bewaar uw opbeetplaat op een vaste plek, buiten bereik van huisdieren
en kinderen.

Tip: Om uw eigen ervaringen met uw opbeetplaat zo goed mogelijk over te
kunnen dragen aan uw tandarts, kunt u een klachtendagboek bijhouden.
Daarin noteert u bijvoorbeeld twee keer per dag wanneer u de opbeet-
plaat hebt gedragen, hoe het met uw klachten gaat en welke eventuele
bijwerkingen u hebt ervaren.
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