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Raadgevingen	  bij	  endodontische	  behandeling	  
Een	  endodontische	  behandeling	  gebeurt	  in	  twee	  zittingen:	  

•   eerste	  zitting:	  het	  ontzenuwen	    
o   de	  patiënt	  komt	  op	  consultatie	  met	  hevige	  tandpijn	  of	  een	  abces.	  De	  tandarts	  

gaat,	  na	  verdoving,	  90%	  van	  de	  tandzenuw	  weghalen.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  
overige	  10	  %	  nog	  gevoeligheid	  kan	  geven	  nadat	  de	  eerste	  zitting	  is	  
afgewerkt.	  Hiervoor	  mag	  u	  een	  gewone	  pijnstiller	  nemen.	    

•   tweede	  zitting:	  het	  afwerken	  van	  de	  ontzenuwing	    
o   tijdens	  deze	  zitting	  wordt	  de	  rest	  van	  de	  zenuw	  weggehaald	  en	  wordt	  

het	  zenuwkanaal	  opgevuld.	  Dit	  is	  een	  intensieve	  en	  tijdrovende	  behandeling	  
die	  daarom	  langer	  duurt	  dan	  andere	  behandelingen.	  	    

o   Opmerking:	  indien	  er	  een	  zware	  ontsteking	  zit	  op	  de	  wortel	  kan	  in	  deze	  sessie	  
het	  zenuwkanaal	  nog	  niet	  definitief	  opgevuld	  worden.	  Een	  ontsmettend	  
middel	  moet	  dan	  worden	  ingesloten.	  Na	  2	  tot	  3	  weken	  kan	  er	  verder	  gewerkt	  
worden.	  	    
  

In	  verband	  met	  napijnen	  is	  er	  sprake	  van	  2	  mogelijkheden:	    
•   indien	  de	  tandzenuw	  nog	  niet	  afgestorven	  was	  voor	  de	  behandeling,	  spreken	  we	  van	  

een	  levende	  tandzenuw.	  Bij	  het	  verwijderen	  hiervan	  wordt	  altijd	  een	  klein	  wondje	  
gemaakt	  ter	  hoogte	  van	  de	  wortelpunt.	  Dit	  moet	  spontaan	  genezen,	  en	  kan	  een	  paar	  
dagen	  napijn	  veroorzaken.	  Vooral	  bij	  bijten	  op	  de	  tand.	  Indien	  nodig,	  kan	  een	  
gewone	  pijnstiller	  zoals	  NUROFEN,	  BRUFEN,	  IBUPROFEN,	  etc.	  hier	  helpen.	    

•   indien	  de	  tandzenuw	  was	  afgestorven	  is	  er	  vaak	  sprake	  van	  een	  
geïnfecteerd	  wortelkanaal,	  en	  van	  een	  chronisch	  of	  acuut	  abces.	  Het	  is	  altijd	  mogelijk	  
dat	  de	  infectie	  na	  de	  behandeling	  opflakkert.	  Dit	  gaat	  gepaard	  met	  pijn	  
en/of	  zwelling.	  Deze	  opflakkering	  is	  meestal	  maar	  eenmalig,	  en	  wordt	  
behandeld	  met	  een	  pijnstiller	  en/of	  antibioticum.	  Wanneer	  we	  deze	  reactie	  
kunnen	  voorzien	  worden	  de	  medicijnen	  u	  voorgeschreven.	  	  
  

Een	  behandeling	  volgens	  de	  regels	  van	  de	  kunst	  levert	  niet	  altijd	  het	  gewenste	  resultaat	  op.	  
Een	  groot	  aantal	  factoren	  kan	  het	  eindresultaat	  beïnvloeden.	  In	  sommige	  gevallen	  kan	  er	  
zich	  na	  een	  aantal	  maanden	  of	  jaren	  een	  herinfectie	  manifesteren.	  In	  dat	  geval	  dient	  de	  
behandeling	  opnieuw	  uitgevoerd	  te	  worden.	  Een	  ontzenuwde	  tand	  kan	  op	  termijn	  ook	  
steeds	  barsten	  of	  breken.  
  


