
 

 

Botankers en mini-schroefjes 
Soms zijn er grotere verplaatsingen nodig van de tanden of kaken, waarvoor er een vast punt in de 

kaak nodig is. Dit vaste punt kunnen we creëren door een ankertje te plaatsen. Hieraan kan de 

beugel dan verbonden worden met behulp van elastieken of ijzerdraden. Er zijn 2 soorten ankers: 

botankers en een kleinere, lichtere variant de mini-schroefjes.  

Botankers worden door de kaakchirurg onder het tandvlees geplaatst. De botankers zijn erg stevig 

en kunnen langere tijd blijven zitten. Later worden ze terug verwijderd door de kaakchirurg. Een 

kleinere variant zijn de minischroefjes, die ook door de orthodontist geplaatst kunnen worden. Een 

minischroef is veel kleiner en kan zonder het openen van het tandvlees geplaatst worden. Omdat ze 

kleiner zijn, zijn ze ook iets minder stevig, maar kunnen voor sommige verplaatsingen wel voldoende 

zijn. Deze minischroeven kunnen later erg snel en vaak zonder verdoving verwijderd worden. 

Hoe maak ik de beugel schoon? 
Net zoals je je tanden 3 keer per dag goed moet poetsen, moet je de ankers en minischroefjes ook 

goed schoonhouden. Poetst ze mee, wanneer je je tanden poetst. Ga goed rondom en borstel het 

omliggende tandvlees heel rustig. Gebruik eventueel een ragertje om achter het anker door te 

kunnen poetsen. Het is niet goed als het tandvlees ontsteekt en daarom erg belangrijk het goed 

schoon te houden. 

Last of pijn? 

Op het begin zijn de ankers en minischroeven erg wennen. Je lip of wang kunnen geïrriteerd raken. 

Dit gaat vaak na een tijdje weer over. Om tijdelijk je wang te beschermen, kan je wat witte was 

eroverheen doen. Wanneer de minischroefjes in het verhemelte worden geplaatst, kan je zelfs 

een kriebel in de neus of lichte hoofdpijn ervaren. Een paracetamol kan de eerste dagen de pijn 

verlichten, maar ook dit gaat na een tijdje vanzelf over. 

Beugel los of kapot? 

Belngrijk is om niet te spelen met de ankertje/minischroefjes. Laat ze gewoon rustig op hun plek 

zitten. De minischroeven (en heel soms de stevigere botankers) kunnen losgaan. Bel ons dan 

onmiddellijk op ter controle en herstel. 

Samenvatting botankers en minischroefjes: 
o Worden gebruikt als ankerpunten in de kaak om grotere verplaatsingen te doen 
o De ankers en minischroefjes zijn even wennen en dat heeft wat tijd nodig. Gebruik 

eventueel witte was. 
o Bij lichte hoofdpijn of een drukkend gevoel, kan de eerste dagen paracetamol helpen. 
o Poets net als je tanden de ankers en minischroeven mee. Let daarbij op de randen van het 

tandvlees. 
o Anker of minischroefje kapot of los? Bel ons 
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