Nazorgrichtlijnen bij een
endodontische behandeling
(wortelkanaalbehandeling)

In onze praktijk worden de wortelkanaalbehandelingen d.m.v. een thermoplastische methode
uitgevoerd. Dit is een vooruitstrevende en extreem betere methode dan de traditionele methode
zoals vroeger werd toegepast en nog steeds in de meeste tandartspraktijken gebruikt wordt.
De prognose hiervan is op lange termijn uitermate beter.

•

Na een wortelkanaalvulling treedt normaal geen enkele napijn op. Dit is zo in ongeveer 93 %
van de gevallen.

•

In 5 % van de gevallen heeft de patiënt de volgende dagen last van een licht zeurend gevoel
ter hoogte van de behandelde tand. Hierover dient men zich geen zorgen te maken daar
deze (lichte) nalast spontaan verdwijnt binnen de week. Men mag uiteraard altijd een
pijnstiller innemen, maar normaal gezien is dit niet nodig.

•

Spijtig genoeg is er nog een derde mogelijkheid: in 2 % van de gevallen krijgt de patiënt
binnen de 48 uur last van hevige napijn. Deze wordt veroorzaakt door de ontsteking die zich
aan de punt van de wortel(s) bevindt. In dit geval moet de patiënt 1 doosje antibiotica
innemen alsook een goede pijnstiller/ontstekingsremmer. Het voorschrift hiervoor krijgt de
patiënt mee op het einde van de behandeling; let wel: de patiënt dient dit enkel bij de
apotheker te gaan halen en in te nemen in geval van hevige napijn (nogmaals: slechts in 2 %
van de gevallen is dit nodig!). Na deze antibioticakuur zal de pijn verdwijnen en weg blijven.

•

Indien er toch nog problemen of vragen zijn kan je ons steeds telefonisch contacteren op
tel.nr. 052/37.25.52. Tandarts Mark Heerinckx, onze endo-specialist, kan je persoonlijk
bereiken op de (voor)laatste vrijdag van de maand, tussen 10u00 en 18u00.

•

Ontzenuwde tanden kunnen door de jaren heen iets brozer worden, en er zou dus ook
gemakkelijker een stukje kunnen afbreken. Dat is absoluut niet abnormaal en meestal kan
dit ook eenvoudig terug hersteld worden in onze praktijk, maar beter nog door een vulling,
hetzij door een kroon.
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