
 

Minischroeven (miniscrews) 

 

 
In kader van de orthodontische behandeling krijgt 
u/uw kind binnenkort een minischroef geplaatst. Er 
zijn verschillende indicaties om minischroeven toe te 
passen. Een minischroef is een kleine metalen schroef, 
die afhankelijk van de indicatie op verschillende 
plaatsen in de onder- en bovenkaak geplaatst kan 
worden. De kop van de minischroef is in de mond te 
zien en wordt gebruikt om een orthodontische draad 
en/of elastiekjes aan te bevestigen. Hierdoor wordt 
een specifieke kracht op de tanden en kiezen uitgeoefend, die bijdraagt aan de behandeling. 

 
Plaatsing 
De minischroeven worden meestal onder plaatselijke verdoving geplaatst. Als de verdoving is 
ingewerkt boort de kaakchirurg een klein gaatje in het kaakbot, op de plaats waar de schroef moet 
komen. Vervolgens wordt de minischroef hier in gedraaid. Het plaatsen van een minischroef is een 
kleine ingreep, wat ongeveer vijf minuten duurt. Soms vraagt de orthodontist om meerdere 
minischroeven te plaatsen. Dit kan vaak tijdens dezelfde operatie plaatsvinden. 

 
Pijn en zwelling 
De plaatselijke verdoving is na circa twee tot vier uur uitgewerkt, hierna kan gevoeligheid ervaren 
worden. Dit is goed te bestrijden met pijnstillers, bij voorkeur met paracetamol. U kunt het beste met 
de pijnstillers beginnen voordat de plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt. Normaal gesproken 
ontstaat nauwelijks tot geen zwelling. 

 
Na de operatie 
Probeer niet aan de minischroef te voelen. Volg aanvullend advies van de kaakchirurg op. In de meeste 
gevallen wordt gevraagd om de eerste dagen na de ingreep te spoelen met een chloorhexidine- 
houdende mondspoeling. 

 

Na de ingreep dienen de tanden weer gewoon gepoetst te worden. Ook het deel van de minischroef 
dat uitsteekt moet vanaf de tweede dag voorzichtig mee gepoetst worden. Dit kan het beste met een 
zachte tandenborstel. Hierbij hoeft geen tandpasta gebruikt te worden. 

 
Overige informatie 
Vermijd harde, taaie of kleverige etenswaren, om te voorkomen dat de minischroef beschadigd of los 
raakt. Bij vermoeden van een losse minischroef kunt u contact met ons opnemen via 020-6434619. Bij 
contactsport dient een goede gebitsbeschermer gedragen te worden. Wanneer de wang geïrriteerd 
raakt, kan een klein bolletje was of suikervrije kauwgom op de kop van de minischroef aangebracht 
worden. 

 

Circa zeven dagen na het plaatsen van de minischroef, dient deze verbonden te worden aan de beugel. 
Het is daarom verstandig om deze afspraak vooraf reeds bij ons in te plannen. 

 
Verwijderen van de minischroef 
Wanneer de minischroef niet meer nodig is in kader van de orthodontische behandeling, kan deze 
weer verwijderd worden. Hierbij wordt het schroefje voorzichtig losgedraaid uit het kaakbot. Het 
verwijderen van minischroeven kan zonder verdoving plaatsvinden in de orthodontiepraktijk. In enkele 
gevallen, of bij voorkeur, kan dit bij de kaakchirurg verwijderd worden. Dit wordt uiteraard van tevoren 
met u besproken. 

 
 
 
 
 


