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Informatie over de wortelkanaalbehandeling
U bent door uw tandarts naar ons door verwezen voor een wortelkanaalbehandeling of een herbehandeling hiervan.
Wij streven ernaar U zolang mogelijk plezier te laten beleven van uw eigen gezonde tanden en kiezen.
Hieronder vindt u daarover enige informatie en een kostenindicatie.

Kostenindicatie:
Hoe gecompliceerder de anatomie van de te behandelen tand of kies, des te meer (speciale)
handelingen de tandarts vaak moet uitvoeren. Deze handelingen worden verrekend met codes en
tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Hieronder volgt een indicatie van de kosten van de behandeling naar aantal kanalen.
U kunt ook altijd om een uitgebreide begroting vragen.
•
•
•

Eén kanaal (bijv. een voortand):
Twee kanalen (kleine kiezen):
Drie of meer kanalen ( grote kiezen):

€550 - €650 (herbehandeling €650 - €750)
€650 - €750 (herbehandeling €750 - €850)
€750 - €850 (herbehandeling €850 - €975)

Als tijdens de behandeling blijkt dat de tand of kies niet te redden is door b.v. een breuk zullen alleen
de verrichtingen die reeds zijn uitgevoerd in rekening worden gebracht.
Duur van de behandeling:
Voor de behandeling wordt standaard 2 uur gereserveerd. Meestal wordt de hele behandeling in deze
tijd afgerond, maar in sommige gevallen is er een vervolgafspraak nodig.
Soms is er voorafgaand eerst alleen een consult nodig, hiervoor wordt 15 min gereserveerd.
Napijn:
Meestal heeft u geen tot weinig pijn na de behandeling.
Soms kan er wel wat langer en heftiger napijn optreden. Dit is in de meeste gevallen geen reden tot
ongerustheid. U kunt ons altijd bellen voor advies.
Nacontrole:
U krijgt bij ons drie maanden na de behandeling nog een afspraak voor een controle om te bezien of de
botafbraak die was ontstaan door de ontsteking, weer plaats maakt voor een gezonde botopbouw na
de behandeling.
Rapportage naar eigen tandarts:
Uw eigen tandarts krijgt dezelfde dag nog rapportage over de behandeling.
*U wordt dan geadviseerd binnen niet al te lange tijd na de nacontrole de behandelde tand of kies af te
laten sluiten met een definitieve restauratie, dit om her infectie te voorkomen.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u telefonisch of per email contact opnemen met onze praktijk.
Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken : www.hjvanmill.nl

