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Ziekenhuis Meander Medisch Centrum Amersfoort:
 
Maatweg 3
3813 TZ  Amersfoort
Tel.  Algemeen: 033 - 850 5050 Afspraken: 033 - 850 60 70

Ziekenhuis St Jansdal:
 
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel. Algemeen: 0341 - 463911  Afspraken: 0341 - 463890

Meer informatie kunt u lezen onze website :
www.mkamiddennederland.nl

Wij verzoeken u bij uw eerste 
bezoek mee te nemen:

• Geldig identiteitsbewijs
  Uw Burger Service Nummer ( BSN)
• Inschrijving ziektenkosten
• Verzekeringsbewijs + polisnr
• Verwijsbrief tandarts, huisarts of
  verwijzend specialist. 
• Gegevens van uw huis- en tandarts. 
• Actuele medicatielijst.  
• Indien gebruik bloedverdunners,
  welke bloedverdunners u gebruikt.

Wanneer bellen?

Als de zwelling of de pijn na drie 
dagen erger wordt in plaats van
minder of bij koorts boven 39 - 40 
graden Celsius, is het verstandig om 
contact met ons op te nemen.

Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen 
wanneer u vragen hebt of als u zich 
ongerust maakt.

De telefoonnummers staan vermeld 
op uw ziekenhuiskaart in het
mapje van de ponskaart. Voor 
spoedgevallen kunt u het algemene 
telefoonnummer van ziekenhuis  
bellen, 

Lees ook onze speciale nazorg folder!

Botanker plaatsen. 
Wat is een botanker?
Een botanker is een klein metalen plaatje dat met twee of drie schroeven op de bovenkaak of onder-
kaak wordt bevestigd.

Het uiteinde van het botanker steekt uit in de mond en kan worden gebruikt om de orthodontische 
draad of elastiekjes aante bevestigen. Hierdoor wordt er een kracht op uw tanden en kiezen uitge-
oefend die bijdraagt aan de behandeling. In deze brochure is de belangrijkste informatie over de 
ingreepen de nabehandeling opgeschreven, zodat u dit nog even rustig kunt nalezen. 

Voorafgaand aan de behandeling
U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Behandeling?
De ingreep.
Het botanker wordt meestal onder plaatselijke verdoving geplaatst. Als de verdoving is 
ingewerkt maakt de kaakchirurg via een kleine snede het tandvlees los en schroeft het 
botanker vast aan het kaakbot. Daarna wordt het tandvlees weer gehecht. Het plaatsen 
van een botanker duurt ongeveer vijftien minuten.Soms vraagt de orthodontist om meer-
dere botankers te plaatsen.Meestal worden er dan twee per keer geplaatst.

Hechtingen.
De aangebrachte hechtingen zijn oplosbaar. Gewoonlijk zijn ze na één tot twee weken 
zover opgelost dat ze spontaan verdwijnen.

Voeding.
De eerste twee dagen kunt u het beste zachte voeding gebruiken. U hoeft geen maaltij-
den over te slaan. U kunt de normale etenstijden en normale hoeveelheden aanhouden. 
Houdt u er rekening mee dat alcohol en roken beide slecht zijn voor de wondgenezing. U 
moet niet proberen om met uw tong of vingers met het botanker te ‘spelen’, deze kunnen 
dan losraken of er kan een infectie ontstaan. Dit zal de genezing negatief beïnvloeden

Mondhygiëne.
Na de ingreep mag u uw tanden weer gewoon poetsen. Ook het deel van het botanker 
dat in de mond uitsteekt moet u poetsen.Dit kan het beste met een zachte tandenborstel. 
Uiteraard moet u de eerste dagen nog wat voorzichtig zijn in de buurt van de wond.

Vervolgafspraak orthodontie
Na de ingreep kunt u weer meteen naar huis. Het is belangrijk
dat het botanker binnen twee weken na het aanbrengen wordt
verbonden met de beugel. U heeft daarvoor een afspraak met
uw orthodontist. Als deze afspraak nog niet gemaakt is, neemt u
dan zo spoedig mogelijk contact op uw orthodontist om alsnog
een afspraak te maken.

Het verwijderen van het botanker
Wanneer het botanker niet meer nodig is voor uw orthodontische
behandeling zal de kaakchirurg het botanker weer verwijderen.
Dit gebeurt via een soortgelijke ingreep als hierboven staat
beschreven.


