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Ontsteking wortelpunt 

tand of kies 
 
 

U heeft een ontsteking aan de wortelpunt van uw tand of kies. Meestal 

heeft u bij uw tandarts hiervoor al een wortelkanaalbehandeling 

ondergaan. Soms kan toch een extra behandeling (apexresectie) nodig 

zijn.  

 

Hoe ontstaat een ontsteking aan de wortelpunt?  

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en een wortel. De kroon is het gedeelte dat boven 

het tandvlees zichtbaar is. De wortel zit onder het tandvlees in de kaak verankerd. In iedere 

wortel loopt een kanaal: het wortelkanaal. Dit kanaal is gevuld met zenuwvezels en kleine 

bloedvaten: de pulpa. 

 

Door tandbederf, een lekkende vulling of door beschadiging kan deze pulpa ontstoken raken. 

Deze ontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën. De pulpa zal uiteindelijk afsterven en de 

bacteriën kunnen dan een ontsteking van het kaakbot rondom de wortelpunt veroorzaken 

(zie figuur 1). Op een röntgenfoto is die ontsteking vaak goed te zien. 

 

 
 
Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en een wortel 

 

  

Figuur 1. Tandbederf kan een ontsteking  

rondom de wortelpunt veroorzaken. 

Figuur 2. Ondanks een goede 

wortelkanaalbehandeling blijft soms 

een ontsteking rondom de wortelpunt 

bestaan. 
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Waarom een behandeling van een ontstoken wortelpunt?  
Somt lukt het niet om met een wortelkanaalbehandeling de ontsteking aan de wortelpunt tot 

rust te krijgen (zie figuur 2). Het kan dan zinvol zijn de wortelkanaalbehandeling eerst 

opnieuw te laten uitvoeren. Als ook deze tweede ingreep geen resultaat heeft, kan een 

behandeling van de wortelpunt (apexresectie) een oplossing zijn.  

 

De behandeling 

 De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving.  

 De wortelpunt en het ontstoken weefsel worden vervolgens verwijderd. 

 Daarna wordt het wortelkanaal van de (ingekorte) wortel gevuld (zie figuur 3).  

 
Het tandvlees wordt gehecht. 
 

 

 . 

Figuur 3 Na een apexresectie zijn de wortels ingekort en de kanalen extra afgevuld. 

 

Duur van de behandeling 
De duur van de behandeling hangt af van het aantal te behandelen kanalen en wortels. 

Gemiddeld duurt de behandeling 30 minuten. 

 

Na de behandeling 
Het duurt een paar uur voordat de verdoving helemaal is uitgewerkt.  

 

De behandeling is geslaagd als er op termijn geen klachten meer zijn van pijn of ontsteking. 

Het kaakbot groeit dan weer tegen de ingekorte wortels aan. Dit controleren we met 

röntgenfoto’s; meteen na de ingreep en een half jaar daarna. 

 

De eerste dagen na de behandeling kunt u klachten hebben van pijn, zwelling en koorts. 

Lees meer in de folder 'na een kaakchirurgische behandeling'. 

 



 
 

 

 

 
OLVG Ontsteking wortelpunt 

tand of kies 

3 

 

Vragen? 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op 

www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

Meer informatie online 
www.olvg.nl/mka-chirurgie 

 

 

Contact  
polikliniek Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost 

T 020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

E kaakchirurgie@olvg.nl  

P4 

 

polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West 

T 020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur) 

E kaakchirurgie@olvg.nl  

Route 01 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 26 augustus 2020, foldernr.0160-NL 
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