
 
 
 
Kosten 
De kosten voor de behandeling zijn afhankelijk van de 
omvang van de behandeling, van de complexiteit, de 
vorm en grootte van de vulling en van uw 
ziektekostenverzekering.  Na de eerste afspraak 
wordt u altijd een duidelijke begroting toegestuurd 
waarin precies wordt uitgelegd wat de kosten voor de 
behandeling zijn.  
 
Meer weten? 
Heeft u nog vragen? Kijk dan ook eens op  
www.tandimplant.nl 
 
Afspraak maken 
U kunt een afspraak maken 
•  via e-mail: info@tandimplant.nl 
•  via de telefoon: 010  - 290 95 09 
 
Ook kunt u zich aanmelden via onze website: 
www.tandimplant.nl 
 
Bereikbaarheid 
Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier is gelegen 
op de Kop van Zuid in Rotterdam, vlak naast de 
Erasmusbrug. De praktijk heeft een zeer goede 
bereikbaarheid vanuit zowel de noord- als zuidzijde 
van de Maas, zowel per auto als per openbaar 
vervoer (6 minuten met de metro of tram vanaf 
Centraal Station). Vraag voordat u uw auto parkeert 
bij de balie naar de beschikbaarheid van de 
parkeerkaart om uw auto gratis in onze garage te 
zetten. 
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Ontstoken tandweefsel  
Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of 
meer wortels. De kroon is het gedeelte dat boven het  
tandvlees uitsteekt. De wortels zitten onder het 
tandvlees in de kaak verankerd en zijn niet zichtbaar. 
In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal. 
Hierin zitten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Dit 
levende tandweefsel wordt ook wel pulpa genoemd.  
 
Soms komt het voor dat door tandbederf, een 
lekkende vulling of door een val een 

wortelkanaalbehandeling 
uitgevoerd moet worden omdat 
de pulpa ontstoken raakt. Deze 
behandeling wordt 
tegenwoordig met veel succes 
uitgevoerd. Het komt echter 
voor dat na een 
wortelkanaalbehandeling een 
wortelpuntontsteking niet 
geheel geneest of dat er 
opnieuw klachten ontstaan. In 

de meeste gevallen kan dan door een kleine 
chirurgische behandeling uw tand of kies toch 
behouden blijven.  
 
Wat gebeurt er tijdens  de  behandeling? 
Na het geven van plaatselijke verdoving kan de 
endodontoloog via een kleine snee in het 
tandvlees bij de wortelpunt komen. Het ontstoken 
weefsel wordt uiterst precies door een microscoop 
verwijderd. Meestal wordt ook een vulling in de 
wortelpunt aangebracht. Tot slot brengt de 
tandarts het tandvlees met hechtingen weer op 
zijn plaats. 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
Na de behandeling zal uw tandarts u vertellen hoe 
u de plek het beste verzorgt. Meestal zal de 
endodontoloog na een paar dagen de behandeling 
de genezing controleren.  

            

 
 

1. De tand is in verleden behandeld met een goede 
wortelkanaalbehandeling. Toch is er nog een 
ontsteking zichtbaar bij de wortelpunt. 

 
 

2. Er wordt een kleine snee gemaakt in het tandvlees. 
Het tandvlees wordt omlaag geklapt en met behulp 
van speciaal instrumentarium en een microscoop 
wordt het ontstoken weefsel verwijderd. Er wordt een 
kleine vulling in de wortelpunt gemaakt 

 
 

3.  Het tandvlees wordt weer teruggelegd en gehecht. 
 
 

4.  Na enkele maanden is de ontstane holte opgevuld 
met bot en is het kaakbot weer gezond. 

 

 
 
  

 
 
Geeft de behandeling napijn? 
Na de chirurgische behandeling kan soms napijn 
optreden. Dat duurt niet lang en is goed te 
onderdrukken met een gewone pijnstiller. Soms 
treedt gedurende twee à drie dagen een lichte 
zwelling van de wang op. 
 
Waarom wordt ik naar een andere tandarts 
verwezen? 
Voor een chirurgische behandeling is speciale 
apparatuur en deskundigheid nodig. Uw eigen 
tandarts kan u om deze reden verwijzen naar 
een endodontoloog die voor deze speciale 
behandeling opgeleid is. 

 
Verkleurt een tand of kies na een wortelpunt-
behandeling?  
Een tand of kies verkleurt meestal niet na een 
wortelpuntbehandeling. Als er toch enige 
verkleuring ontstaat, kan uw tandarts die 
meestal verhelpen. Hiervoor zijn verschillende 
mogelijkheden. Vraag uw tandarts om advies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bij een wortelpunt behandeling wordt gebruik 

gemaakt van een microscoop om de behandeling goed 
uit te kunnen voeren. 
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