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CLEYBURCH
t a n d a r t s e n
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Cleyburch
tandartsen
Alles wat u moet weten
over uw wortelkanaal-
behandeling
Cleyburch tandartsen. Gezond voor uw mond.

Pijn is in veel gevallen de reden voor een wortelkanaalbehandeling. U voelt deze pijn vooral bij 
koud en warm eten en drinken en bij het bijten. Het kan zijn dat u niet eens kunt aangeven waar 
de pijn zich precies bevindt. Dan gaat het vaak om een ontsteking aan een zenuw die verholpen 
moet worden met een wortelkanaalbehandeling. Daarnaast komt het voor dat tijdens de behan-
deling van tandbederf blijkt dat het ‘gaatje’ in uw kies zo groot is, dat de zenuw zichtbaar wordt. 
Ook dat kan aanleiding vormen voor een wortelkanaalbehandeling.
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De rijke historie van de Cleyburch 
is gecombineerd met een moderne 
en vriendelijke uitstraling die past 
bij een tandartspraktijk van deze 
tijd. Er zijn verschillende praktijken 
in de Cleyburch gevestigd. 
De praktijk is van alle gemakken 
voorzien en biedt voldoende 
parkeergelegenheid voor haar 
bezoekers. Ook is de praktijk 
rolstoeltoegankelijk.

Alle facetten binnen de tandheel-
kunde komen bij de verschillende 
praktijken van Cleyburch tandart-
sen aan bod, zoals implantologie, 
kindertandheelkunde,
gebitsslijtage en mondhygiëne. 



Alles wat u moet weten over uw
wortelkanaalbehandeling.
Pijn is in veel gevallen de reden voor een wortelkanaalbehandeling. U voelt deze pijn vooral bij 
koud en warm eten en drinken en bij het bijten. Het kan zijn dat u niet eens kunt aangeven waar 
de pijn zich precies bevindt. Dan gaat het vaak om een ontsteking aan een zenuw die verholpen 
moet worden met een wortelkanaalbehandeling. Daarnaast komt het voor dat tijdens de behan-
deling van tandbederf blijkt dat het ‘gaatje’ in uw kies zo groot is, dat de zenuw zichtbaar wordt. 
Ook dat kan aanleiding vormen voor een wortelkanaalbehandeling.

Wat houdt een wortelkanaalbehandeling in?
Een wortelkanaalbehandeling is nodig als het weefsel in de wortel van één van uw tanden of 
kiezen ontstoken is. Omdat ontstoken tandweefsel niet meer geneest, halen we dit ontstoken 
weefsel weg door uw tand of kies open te maken. Dat heet een wortelkanaalbehandeling. Een 
wortelkanaalbehandeling wordt ook wel kanaal- of zenuwbehandeling genoemd. 

De behandeling
Hoe lang een wortelkanaalbehandeling duurt, varieert van een half uur tot anderhalf uur. Vaak 
kunnen we de wortelkanaalbehandeling in één keer afmaken, soms moet u een aantal keren 
terugkomen. Let op: een kanaalbehandeling die is gestart, moet ook worden afgemaakt! De 
wortelkanaalbehandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Na het verwijderen van de ontsteking, brengen we een desinfecterend middel aan in de lege ka-
nalen en maken we uw tand of kies weer dicht met een (tijdelijke) vulling. Als de kies is verzwakt, 
kan een kroon nodig zijn. Een tand of kies die op deze wijze is behandeld, kan nog lange tijd 
mee.

Na afloop van de behandeling
Als u een wortelkanaalbehandeling heeft ondergaan, heeft u daarna helaas vaak last van pijn. 
De oorzaak hiervan kan verschillen. Bij het verwijderen van een levende zenuw komt de pijn 
door het ontstaan van een wondje in het zenuwweefsel. Is bij u een dode zenuw verwijderd, dan 
is er vaak sprake van een beginnende kaakontsteking onder aan de wortelpunt. Deze veroor-
zaakt pijn totdat de ontsteking genezen is. In de meeste gevallen is de pijn dragelijk en goed te 
onderdrukken met pijnstillers. Na drie dagen is de pijn doorgaans geheel verdwenen.

Wat te doen als de pijn toeneemt?
Het kan voorkomen dat de pijn die u had in uw kies toeneemt na een wortelkanaalbehandeling. 
U hoeft zich hier geen zorgen over te maken. De reden hiervoor kan zijn dat het (nog) niet gelukt 
is om alle zenuwweefsel te verwijderen. Ook kan het zijn dat een beginnende kaakontsteking 
daadwerkelijk gaat opspelen, waardoor uw kies (opnieuw) gevoelig wordt en uw wang opzwelt. 
Is dit laatste bij u het geval, neemt u dan contact op met onze praktijk. Dan bekijkt uw tandarts of 
een andere vervolgbehandeling nodig is.
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