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´Samen werken aan gezonde tanden´ is al vanaf 
de start van onze praktijk in 2000 onze leus. 
Ons team helpt u zorgen voor een gezond en 
functio-neel gebit. Juist door onze samenwerking 
hebben we ons in verschillende tandheelkundige 
behandelingen kunnen specialiseren. Hierdoor 
kunt u bij Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk terecht 
voor tandheelkundige zorg van a tot z. 
Samenwerken doen we ook graag met ú! Daarom 
informeren we u niet alleen persoonlijk maar 
ook via onze folders. In deze folder geven we 
informatie over de wortelkanaalbehandeling.

Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel 
kanaalbehandeling of zenuw(kanaal)behandeling 
genoemd. Wanneer het wortelkanaal van een tand 
of kies ontstoken is of dreigt te gaan ontsteken, is 
een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk.

Wat is een wortelkanaal?
Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of 
meer wortels. De kroon is het gedeelte dat zicht-
baar is in de mond. De wortels zitten onder het 
tandvlees in de kaak. In iedere wortel loopt een 
wortelkanaal. Dit kanaal is gevuld met zenuwen en 
kleine bloedvaten. Dit noemt men de pulpa.
Door tandbederf, een lekkende vulling of als 
gevolg van een harde klap kan de pulpa ontstoken 
raken. Dit merkt u aan gevoeligheid bij het drinken 
van koude of warme dranken. Maar soms geeft 
een ontstoken pulpa geen klachten.

De ontstoken pulpa zal uiteindelijk afsterven. 
Bacteriën kunnen dan een ontsteking van het kaakbot 
rondom de wortel veroorzaken. Bij het dichtbijten kan 
de tand of kies dan ´te hoog´ aanvoelen.
 
Hoe wordt een ontsteking behandeld?
De tandarts zal een gaatje boren in de tand of 
kies. Via dit gaatje kunnen de wortelkanalen goed 
schoongemaakt worden met een speciaal vijltje. De 
ontstoken pulpa (de zenuwen en kleine bloedvaten) 
worden dan weggehaald. Daarna worden de 
wortelkanalen gevuld. Tijdens de behandeling zullen 
één of meerdere röntgenfoto´s worden gemaakt.
Tot slot wordt de behandelde tand of kies weer dicht-
gemaakt met een vulling.

Kan iedere tand of kies behandeld 
worden?
Helaas kan dit niet altijd. De tand of kies zal dan 
verwijderd moeten worden. Samen zullen we dan 
kijken welke oplossingen er zijn.

Doet een wortelkanaalbehandeling pijn?
Met een verdoving is de behandeling meestal niet 
pijnlijk. Na het schoonmaken van de wortelkanalen 
kunt u napijn hebben. Dit houdt soms enkele dagen 
aan en is te onderdrukken met een pijnstiller. 
(paracetamol).

Duurt de behandeling lang?
De duur van de behandeling hangt af van het 
aantal wortelkanalen. Tanden hebben meestal 
één wortel. Kiezen hebben meerdere. De 
behandeling varieert daardoor van een half uur 
tot anderhalf uur. Soms is het nodig dat u een 
aantal keren terugkomt.

Verkleurt een tand na de
behandeling?
Meestal verkleurt een tand niet. Mocht dit toch 
gebeuren dan kan dit vaak verholpen worden. 
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden.


