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WAT KUNT U VERWACHTEN NA EEN WORTELKANAALBEHANDELING

Deze informatie is bedoeld om u te informeren over wat u kunt verwachten en hoe u een
spoedige genezing kunt bevorderen.
De wortelkanaalbehandeling bestaat uit 2 delen, het initiële deel, waarbij de wortelkanalen
worden opgezocht en de zenuw(restanten) hieruit worden verwijderd en het vervolgdeel
waarbij de wortelkanalen verder worden schoongemaakt en vormgegeven zodat deze
gevuld kunnen worden.
Indien mogelijk wordt er de voorkeur aan gegeven om bij (gedeeltelijk)vitale tanden en
kiezen de beide onderdelen tijdens dezelfde zitting uit te voeren.
In het geval van een spoedbehandeling of bij een ernstig ontstoken tand of kies zal alleen
het initiële deel uitgevoerd worden en zal (bij voorkeur binnen 1 maand) later de
behandeling afgemaakt moeten worden.
Meestal is het noodzakelijk om, de mede ten gevolge van de wortelkanaalbehandeling
ernstig verzwakte tand of kies, van een kroon of andere duurzame restauratie te voorzien.
Dit om breuk en verder verval zoveel mogelijk te voorkomen.

Pijn na de behandeling is vervelend maar normaal. Als pijnstiller kunt u paracetamol of
ibuprofen gebruiken. Het is verstandig een pijnstiller te nemen voordat de verdoving is
uitgewerkt.

Wanneer u een dikke wang heeft of krijgt, is het verstandig om de behandeling met
antibiotica te ondersteunen. Een kuur van 5 dagen is meestal voldoende. Na ± 3 dagen
behoort de zwelling af te nemen. Zo niet, neem dan contact met ons op.

Koorts kan gedurende de eerste dagen na de ingreep optreden.
Krijgt u echter plotseling hoge koorts ( boven 39ºC) of houdt de koorts boven de
38,5ºC langer aan, waarschuw ons dan.

Het behandelde element kan lang gevoelig blijven, wanneer echter de oorspronkelijke
pijn na ± 3 dagen niet grotendeels verdwenen is adviseren wij u contact op te nemen
met de praktijk.

Ook in geval van twijfel of ongerustheid verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De praktijk is telefonisch te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00
uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Buiten de reguliere praktijkuren is de
dienstdoende tandarts voor ernstige pijnklachten bereikbaar op 06 54 23 62 88.
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