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WORTELPUNTOPERATIE 
U heeft een afspraak op een van de poliklinieken van Kaakchirurgie Oost-Nederland voor een 

wortelpuntoperatie. In deze folder leest u informatie over deze behandeling.

 

DE BEHANDELING 

Als een wortelkanaalbehandeling door de tandarts 

niet voldoende is, dan kan de kaakchirurg een 

wortelpuntoperatie uitvoeren. Onder plaatselijke 

verdoving maakt de kaakchirurg ter hoogte van de 

ontstoken wortelpunt een snee in het tandvlees. De 

kaakchirurg kan hier de ontsteking weghalen. 

 

Om de kans op het opnieuw ontstaan van een 

wortelpuntontsteking te minimaliseren kort de 

kaakchirurg de wortelpunt van de tand of kies in. 

De ingekorte wortelpunt wordt afgesloten met een 

vulmateriaal. Daarna wordt de wond gespoeld en 

de wond gehecht. 

Na de behandeling wordt een controlefoto 

gemaakt. Deze wordt samen met de brief naar de 

tandarts gestuurd.  

 

NA DE BEHANDELING 

Om zwelling van uw wang of lip enigszins te 

voorkomen kunt u een ijszak op de wang leggen. 

Ook kan soms een verdoofd gevoel in het 

operatiegebied optreden, dit gaat in de meeste 

gevallen vanzelf over. De hechtingen in de wond 

lossen na ongeveer 2 weken vanzelf op. Dan is het 

tandvlees normaal gesproken ook genezen. De 

kleine holte in het kaakbot waar de ontsteking is 

weggehaald, vult zich na enige tijd vanzelf weer 

met bot.  

 

Medicijnen 

U krijgt vaak een recept mee voor pijnstillers of 

andere medicatie. Deze gebruikt u volgens 

voorschrift. 

 

 

 

Mondverzorging 

De eerste 24 uur na de behandeling mag u de 

mond niet spoelen.  

Reinig uw mond met een normale tandenborstel. 

Na de eerste dag kunt u dit gedurende vijf dagen 

aanvullen met het spoelen van de mond met een 

mondspoelmiddel: chloorhexidine 0,12% (Perio-

Aid). 

‐ Gebruikt u bloedverdunners? 

Dan schrijft de kaakchirurg u een spoelmiddel voor 

dat u juist wel vanaf de dag van de behandeling 

moet gebruiken. Dit middel voorkomt een 

nabloeding. 

 

Roken en alcohol 

De eerste dagen na de operatie is het verstandig 

om niet te roken en geen alcohol te gebruiken. 

Hierdoor verslechtert de wondgenezing. 

 

Nieuwe wortelpuntontsteking 

Er bestaat een kans dat de wortelpuntontsteking 

weer terugkomt na een wortelpuntoperatie. In dat 

geval bevindt zich in het wortelkanaal toch nog een 

bron van infectie die niet bereikbaar is voor 

reiniging vanaf de zijde van de wortelpunt. In veel 

gevallen is behoud van de tand of kies dan niet 

meer mogelijk en moet deze verwijderd worden. In 

sommige gevallen kan de kaakchirurg besluiten om 

de wortelpuntoperatie nog een keer uit te voeren. 

 

WANNEER MOET IK BELLEN? 

Toename pijn 

Als de pijn twee dagen na de behandeling niet in 

ernst afneemt, neem dan contact op met de 

polikliniek. 
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VEEL GESTELDE VRAGEN 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de 

behandeling? 

Een ontstoken zenuw in een tand of kies kan de 

oorzaak van de pijnklachten zijn. In veel gevallen 

kan de tandarts de klachten verhelpen met een 

wortelkanaalbehandeling. Soms is met een 

wortelkanaalbehandeling niet mogelijk om het 

wortelkanaal helemaal goed schoon te maken.  

Er kan dan bij de wortelpunt een ontsteking 

ontstaan. Klachten treden meestal pas op bij 

verminderde weerstand. De klachten kunnen 

bestaan uit: 

- een zeurende pijn die erger wordt 

- een bultje op het tandvlees bij de kies 

- een zwelling in de buurt van de kies 

De kaakchirurg kan dan een wortelpuntoperatie 

uitvoeren om de ontsteking te verwijderen. 

 

Doet de behandeling pijn? 

De behandeling zelf doet geen pijn. De plaats waar 

de ontsteking verwijderd wordt, wordt immers 

verdoofd. Na de behandeling kunt u wel pijn 

krijgen. Hiervoor neemt u pijnmedicatie. 

 

Mag ik na de behandeling zelf naar huis rijden? 

Het is niet verstandig om na de behandeling zelf 

naar huis te rijden. U kunt zich beter laten rijden. 

 

Moet ik de kosten zelf betalen? 

Soms wel en soms niet. Dit is afhankelijk van uw 

zorgverzekering. Wel moet u het eigen risico 

betalen. U kunt deze vraag het beste vóór de 

behandeling stellen aan uw zorgverzekeraar. Dan 

weet u waar u aan toe bent. 

 

VRAGEN EN CONTACT 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 

Neem dan contact op met Kaakchirurgie Oost-

Nederland. 

Op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur: 

telefoon 088 708 33 80 

Buiten deze tijden/spoed: 

‐ ZGT Almelo, telefoon 088 708 78 78 

‐ MST Enschede, telefoon 053 487 20 00 

 

 

 

Kiezen voor Kaakchirurgie Oost-Nederland 

betekent kiezen voor specialistische zorg van hoge 

kwaliteit. Kwaliteit van uw leven én goede kwaliteit 

zorg. De deskundige artsen en medewerkers 

nemen uw klachten serieus. Samen met u bekijken 

ze de mogelijkheden en oplossingen die bij u 

passen! In elke locatie staat de modernste 

technologie tot hun beschikking. Zodat u verzekerd 

bent van de beste zorg. 
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