Patiënteninformatie

Wortelpuntbehandeling
Soms ontstaat er na een wortelkanaalbehandeling een ontsteking aan de wortelpunt van uw tanden of
kiezen. Dit kan komen door een kanaalvulling die niet goed afsluit. Daardoor kunnen bacteriën in de
kaak bij de wortelpunt een ontsteking veroorzaken. Dit kan bovendien zorgen voor schade aan uw
andere tanden en kiezen, zonder dat u daar erg in heeft. De ontsteking gaat pas weg na een
wortelpuntbehandeling (apexresectie).
Voorbereiding
Als u een verwijsbrief heeft gekregen, kunt u bij ons een afspraak maken. Neem
daarbij uw verwijsbrief, uw legitimatie en een lijstje met uw medicijnen mee. Meestal maken we
eerst een röntgenfoto. Dat is nodig om een goed behandelplan te kunnen maken. Ook vult u een
medische vragenlijst in. Tijdens het gesprek met de arts komt u samen tot een
behandelplan. De kaakchirurg legt u uit wat er tijdens de behandeling gaat gebeuren. Indien nodig krijgt
u van ons een recept mee voor pijnstillers, een mondspoelmiddel en eventuele andere medicatie.
De assistente maakt voor u een afspraak voor de behandeling.
Behandeling
Op de dag van de behandeling meldt u zich aan de balie. De assistente brengt u naar de
behandelkamer. U krijgt daar een verdoving die vergelijkbaar is met die bij de tandarts. Vertel het
ons als u angstig bent, dan kunnen we hier rekening mee houden.
We dekken u toe met steriele doeken, zodat wij zo schoon mogelijk kunnen werken. Tijdens de
behandeling kunt u geluidens horen. Ook kan er wat water in uw mond lopen. Als u tijdens de
behandeling pijn voelt, kunnen we u altijd wat extra verdoving geven. Wanneer u dat wilt, geeft de
assistente u tijdens de behandeling uitleg over wat we aan het doen zijn.
Tot slot maken we nog een controlefoto.
Nazorg
Na de behandeling legt de assistente u uit wat u moet doen:
Een pijnstiller innemen.
Koelen.
Na 24 uur starten met het mondspoelmiddel (vijf dagen, twee keer per dag na de maaltijd).
De zwelling in de gaten houden (deze is op de derde dag het hevigst, daarna moet het minder
worden).

Normaal uw tanden poetsen (niet spugen).
De hechtingen na een week mee poetsen (die verdwijnen vanzelf).
Niet in de zon gaan zitten.
Niet roken.
Zolang de verdoving werkt niet eten, koffie en thee goed laten afkoelen.
Niet uw lip optillen om het wondje te bekijken; u loopt dan de kans dat de hechtingen losraken.
U krijgt ook een folder mee met deze informatie. We maken een vervolgafspraak voor een halfjaar
na de behandeling. Dan maken we opnieuw een foto en de arts beoordeelt of de
ontsteking helemaal verdwenen is.
Maakt u zich zorgen over het verloop van uw herstel? Dan mag u gerust contact met ons opnemen.
In onze folder vindt u meer informatie over uw behandeling op de polikliniek.
Poliklinische kaakchirurgische ingrepen(https://www.amphia.nl/folders/mka-poliklinischekaakchirurgische-ingrepen)

Meer lezen over Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in Amphia?
Ga naar de afdeling MKA

(https://www.amphia.nl/afdelingen/mka)
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