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                            Informatie over de behandeling 

 
U bent doorverwezen naar het St. Antonius Ziekenhuis, Soestwetering 1,  
3543 AZ Utrecht 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 kan uiteindelijk afsterven en door 
een infectie ontstaat een ontsteking in het kaakbot rondom de wortel. Op een 
röntgenfoto is dit vaak goed te zien. De geïnfecteerde wortelkanalen moeten 
grondig schoongemaakt worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan er een steeds 
grotere ontsteking in de kaak ontstaan. 
Na het schoonmaken van de kanalen worden deze goed dichtgemaakt.  
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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