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Wortelkanaal
behandeling
WAAROM EEN
WORTELKANAALBEHANDELING?
Een wortelkanaalbehandeling ( in de
volksmond
wel
“zenuwbehandeling”
genoemd) wordt uitgevoerd op een tand of
kies, waarvan de levende inhoud ( bloedvaten,
zenuwen etc.) zodanig is aangetast dat herstel
niet meer mogelijk is. Dat kan zijn als u
kiespijn heeft, maar ook als bij vullen van een
kies blijkt dat de inhoud van die kies is
afgestorven, dan wel aan de oppervlakte
blootligt.
Deze situatie kan zich voordoen bij diepe
gaten (tandbederf), langdurige irritatie van

een gebitselement (blootliggende tandhalzen,
langdurig
tandenknarsen,
onvoldoende
reiniging e.d.)en na een slag of stoot. Soms is
de oorzaak niet eenvoudig te achterhalen.
Bijvoorbeeld als u als kind ooit van uw fiets
bent gevallen, KAN een kies vele, soms
tientallen jaren, later hierdoor klachten gaan
geven. Verder KAN soms door beugels
onherstelbare schade optreden.
In
zeldzame
gevallen
zal
een
wortelkanaalbehandeling gedaan worden om
het kanaal te gebruiken voor meer houvast
voor een kroon.
HOE GAAT ZO’N BEHANDELING IN ZIJN
WERK?
De
bedoeling
van
een
wortelkanaalbehandeling is de kanalen
schoon te vijlen met vijltjes, vervolgens te
desinfecteren, en ten slotte bacteriedicht af te
sluiten. Door deze afsluiting kunnen bacteriën
niet meer door het wortelkanaal in het
kaakbot terechtkomen. Vaak wordt het te
behandelen element geïsoleerd van de mond
door een rubber lapje, om tijdens de
behandeling geen last te hebben van bacteriën
uit het speeksel.

HOELANG DUURT ZO’N BEHANDELING?
Afhankelijk van het aantal wortelkanalen in de
te behandelen tand of kies, zult u moeten
rekenen op een eerste zitting van een half uur
tot drie kwartier. In verreweg de meeste
gevallen moet een tweede en soms meer
zittingen van 20-30 minuten volgen. Dit is
afhankelijk van vooral het al dan niet
achtergebleven zijn van bacteriën in het
wortelkanaal.
IS DE BEHANDELING PIJNLIJK?
Meestal is een kanaalbehandelig pijnloos,
(vaak met behulp van verdoving). Een enkele
keer
- vooral bij heftige pijnklachten en
hevig ontstoken weefsel - kan een
kanaalbehandeling vervelend zijn.

ZIJN ER NA BEHANDELING COMPLICATIES
TE VERWACHTEN?

Kanaalbehandelingen hebben een hoog
succespercentage (90-95%). Indien een
kanaalbehandeling niet het beoogde resultaat
heeft, kan eventueel een behandeling door een
kaakchirurg nog redding van het element
betekenen.
Een enkele keer is er gedurende de dagen na
de behandeling sprake van enige napijn.
Verder is een kies of tand die geen levende
inhoud meer heeft brosser (breekt dus
wellicht iets sneller) dan een element met
levende inhoud. Bedenk echter wel dat zonder
behandeling de zenuw ook dood is of
doodgaat, en dat brosser worden niet een
gevolg is van de kanaalbehandeling zelf, maar
van de oorzaak.

WAAR MOET U OP LETTEN?
Na de behandeling KAN enige napijn
optreden. Dat is niet verontrustend, en is met
een normale pijnstiller te bestrijden. ECHTER:
belangrijk is, dat u contact met ons opneemt
als er, tussen de eerste en tweede (of tussen
de volgende zittingen), sprake is van
duidelijke TOENAME van klachten, kloppen in

of rond het behandelde element, of pijn bij
druk op de tand of kies. Toename van klachten
na AFBEHANDELING kan echter weer wel
normaal zijn. Ook dan een normale pijnstiller
nemen.
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