
 

 
 

                  
 
 
 

Verwijspraktijk voor Endodontologische behandelingen 
                            Tandarts: A.J.G. François 
 
                            Informatie over de behandeling 

 
U bent verwezen naar het St. Antonius Ziekenhuis voor een 
wortelkanaalbehandeling. 
Deze behandeling wordt uitgevoerd door tandarts A. François. 
 

Wat is een wortelkanaal behandeling? 
Door tandbederf, een lekkende vulling, of een val, kan de zenuw in een tand 
of kies ontstoken raken. Dit is vaak pijnlijk, maar soms geeft een ontsteking 
geen klachten. De zenuw in het wortelkanaal zal uiteindelijk afsterven en door 
infectie ontstaat een ontsteking van het kaakbot rondom de wortel. Op een 
röntgenfoto is dit vaak goed te zien. 
Omdat een ontstoken zenuw niet alleen voor pijn kan zorgen, maar ook een 
gevaar voor de tand of kies betekent, moeten de wortelkanalen behandeld 
worden. De kanalen worden dan goed schoongemaakt en opgevuld. 
Tijdens deze behandeling wordt er om uw tand of kies een rubberen lapje 
geplaatst, om zo steriel mogelijk te kunnen werken. 
Dankzij de behandelmicroscoop kunnen alle extra kanalen en ruimten 
opgezocht worden. 
 
Is de behandeling pijnlijk? 
Vaak is de zenuw al dood en zal er weinig pijn optreden bij de behandeling. 
Toch kan bij elke behandeling een verdoving gegeven worden. Door de 
verdoving zal de bestaande pijn vrijwel meteen verdwijnen. 
 
Duurt de behandeling lang? 
De duur van de behandeling is afhankelijk van het aantal wortelkanalen. 
Tanden hebben 1 kanaal en kiezen hebben er meerdere. 
De wortelkanaalbehandeling duurt daarom tussen de 50 en 90 minuten. 
 
Geeft de behandeling napijn? 
Na het schoonmaken van de kanalen kan soms wat napijn optreden. Deze 
duurt meestal niet lang en is met een gewone pijnstiller goed te onderdrukken. 
 
Een Herbehandeling  
Het is mogelijk dat er in uw tand of kies al eerder een wortelkanaalbehandeling 
is uitgevoerd. Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan 
met speciale apparatuur de behandeling opnieuw worden gedaan. 
 
Voor meer informatie:  
 

                            www.endo-francois.nl   
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Verwijspraktijk voor Endodontologische behandelingen 
                            Tandarts: A.J.G. François 
 
                            Algemene informatie 
 

 
 
U bent door uw tandarts naar onze praktijk verwezen om een specialistische  
tandheelkundige behandeling te laten uitvoeren. Vanwege een afwijkende  
anatomie of een in het verleden niet succesvol uitgevoerde wortelkanaal-  
behandeling, vergt deze behandeling meer specifieke apparatuur en  
vaardigheden. Mede door het gebruik van een operatiemicroscoop is het  
mogelijk om op een uiterst zorgvuldige manier uw tand en kies te behandelen.  
 
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de tarieven voor alle tandartsen gelijk  
gemaakt. Ook de behandeling die nu bij u uitgevoerd moet worden is gelijk aan  
de codes en tarieven van alle tandartsen. Het is geen ziekenhuis behandeling. 

 
Omdat het een tandheelkundige behandeling is, krijgt u voor deze behandeling  
zelf de rekening. Als u bij uw Zorgverzekeraar een aanvullende tandarts-  
verzekering heeft afgesloten, kunt u waarschijnlijk een deel van de kosten  
vergoed krijgen. 
 
Om u een indicatie te geven van de kosten, zijn hieronder enkele prestaties   
met een bijbehorend tarief gezet voor een tand of kies. Alles is afhankelijk 
van de complexiteit, van het aantal kanalen en van de grootte van de vulling.  
 
Tand of kies met 1 kanaal       - eenvoudig         …..  € 525,00 
                                                - gecompliceerd  .….  € 625,00 
Tand of kies met 2 kanalen     - eenvoudig         …..  € 600,00 
                                                - gecompliceerd  …..  € 700,00 
Grote kiezen met 3 kanalen    - eenvoudig         …..  € 725,00 
                                                - gecompliceerd  …..  € 850,00 
Grote kiezen met 4 kanalen    - eenvoudig         …..  € 775,00 
                                                - gecompliceerd  …..  € 900,00 
 

             Deze tarieven zijn een indicatie. Voorafgaande aan de  behandeling kan een  
             preciese kostenbegroting gemaakt worden. 

De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van het aantal wortelkanalen, van  
de gecompliceerdheid, van de nodige extra materialen en de in het verleden  
reeds uitgevoerde behandelingen. 
 
Voor meer informatie: 
 

                            www. endo-francois.nl 
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Verwijspraktijk voor Endodontologische behandelingen 
                            Tandarts: A.J.G. François 
 
      Toestemming voor de wortelkanaalbehandeling                          
                       
Iedere tandarts heeft de plicht u zorgvuldig te informeren over de voorgestelde 
behandeling. Deze behandeling mag pas plaatsvinden nadat u toestemming heeft 
gegeven en dit formulier hebt ondertekend.  
 
 Ik ben ervan op de hoogte dat 

 
- een wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd om een tand of kies te  
  behouden. 

 - het succespercentage van de behandeling hoog is, maar dat een  
   gunstig resultaat niet altijd kan worden gegarandeerd. 

- na een wortelkanaalbehandeling soms enige dagen sprake kan zijn van  
  napijn. 

- na een niet optimaal genezende ontsteking een chirurgische  
  behandeling nodig is om de wortelkanaalbehandeling te optimaliseren. 

- wanneer er een kroon op de tand of kies zit, deze opengeboord moet  
  worden om bij de wortelkanalen te komen. 
- het openboren van een kroon soms een beschadiging kan veroorzaken  
  aan deze kroon. 
- voor en tijdens en na de behandeling Röntgenfoto’s gemaakt kunnen  
  worden. 
- een tand of kies verzwakt kan zijn en na een wortelkanaalbehandeling  
  vaak voorzien moet worden van een kroon door uw tandarts. 
- tijdens de behandeling kan blijken dat de tand of kies niet meer te  
  behouden is vanwege inwendige problemen, zoals een breuk of andere  
  niet te voorziene redenen. 
- ik voor de behandeling mijn medische gegevens, medicijnen en  
  allergieën moet doorgeven. 
- het verslag van de behandeling met de rontgenfoto’s verstuurd wordt 
  naar uw tandarts via een mail bericht. 
- aan deze behandeling kosten verbonden zijn, die eventueel gedeeltelijk  
  vergoed worden vanuit de aanvullende tandartsverzekering. 
 
Hierbij verklaar ik dat al mijn vragen zijn beantwoord en dat ik de inhoud  
van deze brief begrijp. Met de ondertekening van dit formulier en de  
kostenbegroting geef ik toestemming voor de behandeling. 
 
Datum: ………………………………… 
 
Naam: …………………………………. 

 
Handtekening: ………………………. 
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Verwijspraktijk voor Endodontologische behandelingen 
                            Tandarts: A.J.G. François 
 

Routebeschrijving 
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht (in Leidsche Rijn) 

Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht 
 

Met de auto is het ziekenhuis goed bereikbaar (en binnen 15 minuten!) vanuit 
heel Utrecht en omgeving, dus zowel vanuit Utrecht-Noord, -Oost, -Zuid en -
West, als vanuit Maarssen/Breukelen en Vleuten/De Meern, bereikbaar. 
Verder is er ruime parkeergelegenheid (516 parkeerplekken) in de 
parkeergarage van het ziekenhuis. Vanuit de parkeergarage heeft u direct 
toegang tot de eerste verdieping waar alle poliklinieken zijn. 
 
Met de Auto –  
Ring A2, afslag 7 (Utrecht Centrum / Leidsche Rijn Centrum)    
 
Rijksweg A2 vanuit het zuiden (’s Hertogenbosch)  
Op de A2 houd u bij knooppunt 8 Oudenrijn, rechts aan en volgt u de borden 
‘Ring A2 / Centrum. Maarssen. (afslagen 6 t/m 8)  
(Let op: neem dus niet de hoofdrijbaan van de A2 richting Amsterdam, maar de 
parallelbaan ‘Ring A2’)  
Vervolgens houdt u bij de splitsing op de Ring links aan en volgt u de borden 
richting Amsterdam/Maarssen/N230/Ring/A2  
Daarna neemt u (na de tunnel) op de ‘Ring A2’ afslag 7 richting ‘Leidsche Rijn 
Centrum’.  
Bovenaan de afslag, bij de verkeerslichten, gaat u linksaf het Lageweide viaduct 
op (over de A2).  
Bij de verkeerslichten over het viaduct gaat u rechtdoor, de Soestwetering op.  
Bij de eerste verkeerslichten op de Soestwetering gaat u rechtdoor.  
Na ca. 200 meter ziet u het ziekenhuis aan uw rechterhand. Bij de volgende 
verkeerslichten gaat u rechtsaf het terrein op richting de parkeergarage van het 
ziekenhuis.  
 
Rijksweg A2 vanuit het noorden (Amsterdam) 
Op de A2 houdt u rechts aan: ‘Ring Noord/West’ en volgt u de borden richting 
Maarssen / Utrecht (afslagen 6 t/m 8).  
(Let op: neem dus niet de hoofdrijbaan van de A2 richting Maastricht, maar de 
parallelbaan ‘Ring Noord/West’)  
Vervolgens houd u bij de splitsing op de Ring links aan: “Ring West” richting 
Utrecht-Centrum.  
Daarna neemt u afslag 7 richting ‘Leidsche Rijn Centrum’.  
Bovenaan de afslag, bij de verkeerslichten, gaat u rechtsaf de Soestwetering 
op.  
Bij de eerste verkeerslichten op de Soestwetering rechtdoor.  
Na ca. 200 meter ziet u het ziekenhuis aan uw rechterhand. Bij de volgende 
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verkeerslichten gaat u rechtsaf het terrein op richting de parkeergarage van het 
ziekenhuis.  
 
 
Parkeren  
Er is ruime parkeergelegenheid in de parkeergarage van het ziekenhuis. Vanaf 
de 1ste verdieping in de parkeergarage heeft u direct toegang tot de eerste 
verdieping van het ziekenhuis waar de receptie en alle poliklinieken zich 
bevinden.   
 
Openbaar Vervoer  
Vanaf ‘Utrecht Centraal’ / ‘Busstation Noord’   
 
Trein (sprinter) 
 richting Den Haag Centraal 
U stapt uit bij het eerste station ‘Leidsche Rijn Centrum’ dat op 600 meter van 
het ziekenhuis ligt. Bij Station Leidsche Rijn Centrum is een busstation. U kunt 
ervoor kiezen om de bus (lijn 19 of 39) te nemen (uitstappen halte Jazzsingel) 
of te voet naar het ziekenhuis te gaan. (ca. 3 min. lopen). 
 
Buslijn 19  
richting Utrecht-Terweide. (4 x per uur van ma. t/m za.) 
U stapt uit bij halte ‘Jazzsingel’, vlak voor de hoofdingang van het ziekenhuis.  
 
Buslijn 39  
richting Maarssen Station (4 x per uur van ma. t/m za. 2 x per uur in de avond 
en op zondag) 
U stapt uit bij halte ‘Jazzsingel’, vlak voor de hoofdingang van het ziekenhuis.  
 
Buslijn 28  
richting Vleuten Station (6 tot 8 x per uur) 
Overstappen bij halte Vredenburg Leidsche Rijn op lijn 19 of 39 richting Utrecht-
Terweide. 
U stapt uit bij halte ‘Jazzsingel’, vlak voor de hoofdingang van het ziekenhuis.  
 
Vanuit Utrecht Overvecht (Station)  
 
Buslijn 30  
richting Station Leidsche Rijn Centrum (overdag 2 x per uur) 
 
Vanuit Kanaleneiland  
 
Buslijn 7  
naar het Westplein (Jaarbeursplein).  
Overstappen op lijn 19 of 39 richting Utrecht-Terweide. 
U stapt uit bij halte ‘Jazzsingel’, vlak voor de hoofdingang van het ziekenhuis.  
 
Sneltram naar het Westplein (Jaarbeursplein). 
Overstappen op lijn 19 of 39 richting Utrecht-Terweide 
U stapt uit bij halte ‘Jazzsingel’, vlak voor de hoofdingang van het ziekenhuis.  
 
Actuele OV reisinformatie vindt u ook op:  
www.9292.nl, T 0900 – 92 92 (€ 0,70 p/m) 
www.connexxion.nl, T 0900 - 266 63 99 (lokaal tarief, ma t/m za 08:00-19:00 uur) 
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