
 

1/2 

 

BOTANKERS EN ORTHODONTISCHE 

SCHROEFJES 
Je hebt een afspraak op een van de poliklinieken van Kaakchirurgie Oost-Nederland voor het plaatsen van een 

botanker of een orthodontisch schroefje. In deze folder lees je informatie over deze behandeling.

 

DE BEHANDELING 

Plaatsen van een botanker 

Het plaatsen van een botanker vindt plaats met 

plaatselijke verdoving. De kaakchirurg maakt een 

kleine snede in het tandvlees. Daarna wordt het 

botanker op het kaakbot geplaatst. Dit gebeurt in 

de bovenkaak ter hoogte van de eerste grote kies 

en in de onderkaak ter hoogte van de hoektand). 

De wond wordt gehecht met oplosbare hechtingen. 

Voor controle wordt na de ingreep een röntgenfoto 

gemaakt. Je orthodontist krijgt een kopie van deze 

röntgenfoto. Eén tot twee weken na de ingreep 

verbindt de orthodontist je beugel met het anker 

met een elastiekje of orthodontische draad. De 

botankers kunnen maanden tot jaren blijven zitten. 

Na afronding van de orthodontische behandeling 

worden ze meestal weer verwijderd. 

 

Plaatsen van een orthodontisch schroefje 

Het plaatsen van een orthodontisch schroefje vindt 

plaats onder plaatselijke verdoving. De kaakchirurg 

plaatst het schroefje met een soort 

schroevendraaier in het bot. Het kan zijn dat er 

eerst een klein gaatje geboord moet worden. De 

schroefjes kunnen maanden tot jaren blijven zitten. 

Na afronding van de orthodontische behandeling 

worden ze weer verwijderd. 

 

 

NA DE BEHANDELING 

Na de behandeling kun je last krijgen van de 

volgende klachten: 

‐ Napijn 

‐ Dikke wang 

‐ Temperatuursverhoging 

‐ Moeilijk te openen mond en moeilijk slikken 

Deze klachten kunnen de eerste twee dagen 

toenemen maar verdwijnen daarna geleidelijk. 

Raak het botanker of het schroefje de eerste dag 

niet met uw handen of tong aan. 

 

Zwelling  

Het kan zijn dat je wang door de ingreep dik wordt. 

Houd daarom bij thuiskomst het eerste half uur 

enkele blokjes ijs in een plastic zakje in een 

washandje tegen de buitenkant van je wang of lip. 

De zwelling gaat na twee tot drie dagen vanzelf 

over. 

 

Medicijnen  

Je krijgt vaak een recept voor pijnstillers of andere 

medicatie. Deze gebruik je volgens voorschrift. 

 

Mondverzorging 

Reinig je mond met een normale tandenborstel. De 

eerste vijf dagen na de behandeling kun je dit 

aanvullen met het spoelen van de mond met een 

mondspoelmiddel: chloorhexidine 0,12% (Perio-

Aid). 
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Eten, drinken en roken 

Je mag op de dag van de behandeling alleen zacht 

voedsel gebruiken. Het is belangrijk dat het 

botanker of het schroefje niet met hard, kleverig 

en/of taai voedsel in aanraking komt. 

 

Sporten  

Doe de eerste week geen wilde (contact)sporten, 

draag zo nodig een gebitsbeschermer (die mag niet 

in contact komen met het anker). 

 

WANNEER MOET IK BELLEN 

Losraken botanker of schroefje 

Neem contact op met de polikliniek als het 

botanker of het schroefje los gaat zitten. 

 

Koorts 

Krijg je de eerste dagen na de behandeling koorts 

(hoger dan 38,5oC)? Neem dan contact op met de 

polikliniek. 

 

Nabloeding 

Soms treedt een nabloeding op. Een wondje in de 

mond geeft altijd een spoortje bloed. Opgelost in 

speeksel lijkt dit al gauw veel. Bijt in dit geval 

gedurende 30 minuten krachtig op een gaasje. 

Vertrouw je het niet? Neem dan contact op met de 

polikliniek. 

 

Toename pijn 

Twee tot vier dagen na de behandeling kan er 

toename van pijn optreden bij de wond. Deze pijn 

gaat gepaard met een vieze smaak en een vieze 

geur. Neem in dit geval contact op met de 

polikliniek. 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

Wat is een botanker? 

Een botanker is een klein plaatje van metaal 

(titanium) met twee of drie schroefgaatjes. Aan het 

einde van het anker zit een klein haakje. Hieraan 

kan orthodontische draad of elastiek vastgemaakt 

worden. Deze draad verbindt de beugel met het 

botanker en zo staat er extra kracht op de tanden 

en kiezen. Het botanker draagt zo bij aan de 

werking van de beugel voor de correctie van de 

stand van het gebit en/of kaak. 

 

Wat is een orthodontisch schroefje? 

Een orthodontisch schroefje is heel klein schroefje 

van titanium. Een schroefje is gemakkelijker te 

plaatsen en te verwijderen dan een botanker, maar 

is ook minder sterk. Aan het schroefje kan 

orthodontisch draad of elastiek vastgemaakt 

worden. Deze draad verbindt de beugel met het 

schroefje en zo staat er extra kracht op de tanden 

en kiezen. Het schroefje draagt zo bij aan de 

werking van de beugel voor de correctie van de 

stand van het gebit en/of kaak. 

 

VRAGEN EN CONTACT 

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? 

Neem dan contact op met Kaakchirurgie Oost-

Nederland. 

Op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur: 

telefoon 088 708 33 80 

Buiten deze tijden/spoed: 

‐ ZGT Almelo, telefoon 088 708 78 78 

‐ MST Enschede, telefoon 053 487 20 00 

 

 

Kiezen voor Kaakchirurgie Oost-Nederland 

betekent kiezen voor specialistische zorg van hoge 

kwaliteit. Kwaliteit van jouw leven én goede 

kwaliteit zorg. De deskundige artsen en 

medewerkers nemen je klachten serieus. Samen 

met jou bekijken ze de mogelijkheden en 

oplossingen die bij jou passen! In elke locatie staat 

de modernste technologie tot hun beschikking. 

Zodat je verzekerd bent van de beste zorg. 
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