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Botanker en/of orthodontisch
schroefje

Om de correctie van het gebit te ondersteunen, plaatsen we in OLVG
soms een botanker of een orthodontisch schroefje in de onder- en/of
bovenkaak. De orthodontist heeft de mogelijkheden met u besproken. In
deze folder leest u meer over deze behandeling.

Wanneer is een botanker of orthodontisch schroefje
nodig?
Soms groeit bij een kind de onderkaak te snel of sluiten bij u of uw kind de kiezen en tanden
niet goed op elkaar aan. Als dat het geval is, bespreekt de orthodontist met u de
mogelijkheden. Voor de behandeling is het soms noodzakelijk om meer kracht uit te kunnen
oefenen op de beugel. Daarom plaatsen we soms een botanker of een orthopedische
schroef.

Wat zijn botankers?
Een botanker is een klein plaatje van metaal (titanium) met 2 of 3 schroefgaatjes. Zie
afdeling 1. Aan het einde van het anker zit een klein haakje voor het vastmaken van een
orthodontische draad of elastiek(en). Deze draad of elastieken verbindt de beugel met het
botanker en zorgt voor kracht op de kiezen en tanden. Zo draagt het botanker bij aan de
correctie van het gebit en/of de kaak.

Afbeelding 1: Bollard© botankers voor de boven- en onderkaak

Wat zijn orthodontische schroefjes?
Een orthodontisch schroefje is een mini schroefje (afbeelding 2) gemaakt van metaal
(titanium).
Het schroefje is eenvoudiger te plaatsen, maar minder sterk.
Zowel de orthodontist als de MKA-chirurg kijken naar wat voor u of uw kind de beste
oplossing is.

(Afbeelding 2: mini schroefje)

Behandeling
U of uw kind krijgt een plaatselijke verdoving zoals bij de tandarts. Daarna plaatsen we het
botanker of schroefje. Dit botanker of schroefje kan maanden tot jaren blijven zitten. Na
afronding van de orthodontische behandeling verwijderen we de botankers of schroefjes.

Na de behandeling




Voor een goed herstel, is het belangrijk om de adviezen op te volgen van de OLVG-folder
‘Na een kaakchirurgische behandeling - instructies voor thuis’. Deze ontvangt u na de
behandeling.
Binnen twee weken moet u of uw kind een afspraak hebben bij de orthodontist. U of
uw kind hoeft niet meer terug te komen bij de MKA-chirurg. Maak de afspraak bij de
orthodontist zo gauw de datum van de behandeling in OLVG bekend is.

Complicaties
Lees de OLVG-folder 'Na een kaakchirurgische behandeling – instructies voor thuis'
zorgvuldig door.
Neem direct contact op met de MKA-chirurg als het botanker of schroefje los zit.

Belangrijk







Na 24 uur kunt u of uw kind het anker of schroefje poetsen met een zachte tandenborstel.
Gebruik geen elektrische tandenborstel!
Vermijd tot de eerstvolgende afspraak bij de orthodontist (te) hard, kleverig en/of taai
voedsel.
Rookt u? Probeer dan te stoppen met roken.
Om het anker of schroefje goed te laten vastgroeien in het bot, adviseren wij u om de
eerste week na de behandeling niet te sporten.
Na de behandeling geeft het anker of schroefje soms irritatie aan de binnenkant van de
wang. Een beetje was op het wondje kan helpen.
De kosten voor botankers en minischroefjes worden in principe niet vergoed uit de
basisverzekering.
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Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online
www.olvg.nl/mka-chirurgie

Contact
polikliniek Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
P4
polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
Route 01

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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