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Informatie Myobrace 
 
 
Uw zoon/ dochter heeft, desgewenst in overleg met uw tandarts, een Myobrace for kids gekregen ter 
ondersteuning/ bevordering van de logopedische behandeling.  
 
Hieronder wordt het doel en de toepassing van de Myobrace for Kids beschreven. 
 
 
 
 
De mondtrainer, een oplossing voor alle orthodontische problemen? 
 
Nee, maar wel het hulpmiddel bij uitstek om problemen te beperken en voorkomen.  
De myobrace for kids is voor het afleren en verbeteren van de verkeerde spier- en mondgewoonten en 
het begeleiden van de doorkomende elementen in de wisselfase. De myobrace for kids is er in twee 
hardheden, de zachte (silicone) myobrace om mee te beginnen (myofunctioneel) en de harde te 
vervolgen (dentaal). Ter ondersteuning van de logopedische behandeling zal de zachte myobrace 
gebruikt worden.  
 
De werking ervan beperkt zich tot het uitschakelen van afwijkende mondgewoonten die de groei, 
wisseling en zelfs de behandeling van de tandbogen met blokjes verstoren. Zoals: 

 Een verkeerde rustpositie en/of slikpositie van de  tong 

 Duim– of vingerzuigen en lipbijten 

 Tandenknarsen of –klemmen 

 Mondademen (Een mondmyobrace heeft een negatief effect indien tijdens 
de slaap, ondanks de aanwezigheid van een mondmyobrace, de 
ademhaling via de mond blijft) . CONTROLEER dit regelmatig in het begin!! 

 
De tongflap begeleidt de patiënt tijdens het aanleren van de juiste positie van de 
tongpunt (direct achter de bovenste tanden en tegen het gehemelte)! 
De bolletjes voorkomen een ongewenste spanning van de onderlip en leiden tot een juist slikpatroon. 
 
Dragen van de mondmyobrace gebeurt ongeveer één tot twee uur overdag (volgens instructies van de 
behandelaar) en de gehele nacht. Het is aan te raden om de myobrace de eerste twee weken, 
minimaal één uur, alleen overdag te dragen. Daarna pas beginnen aan de nacht.  
 
AANBRENGEN:  

1. Plaats de myobrace in de mond met de tongflap naar boven 
2. Leg de tongpunt waar het tongflapje ligt 
3. Hou de lippen zoveel mogelijk op elkaar en adem door de neus 
4. Bijt zachtjes in de myobrace zonder erop te kauwen !  
Let op: punten 2 en 3 moeten ook zo gehouden worden als de myobrace niet in de mond zit ! 

 
ONDERHOUD bestaat uit niets meer dan afspoelen onder de kraan en opbergen in het bescherm 
doosje. De CONTROLES verlopen volgens de instructies van de behandelaar. 
 
Veel plezier en succes met het dragen van de Myobrace for Kids!! 

 
 


