TOESTEMMING VOOR ENDODONTISCHE BEHANDELING
Wilt u alstublieft de volgende tekst zorgvuldig lezen. U wordt verzocht dit te tekenen voor
het begin van de behandeling. Het betekent echter niet dat u zich verplicht tot behandeling.
Ik ben ervan op de hoogte dat een wortelkanaalbehandeling bedoeld is om een tand of kies
(gebitselement) te behouden die anders mogelijk verwijderd moet worden. Hoewel het
succespercentage van een wortelkanaalbehandeling hoog is, kan een gunstig resultaat echter
niet gegarandeerd worden. Soms kan het nodig zijn dat een gebitselement dat endodontisch
is behandeld een herbehandeling nodig heeft, een chirurgische ingreep moet ondergaan of dat
verwijdering van het element noodzakelijk is.
Na een endodontische behandeling kan een gebitselement verzwakt zijn en breken. Het is
noodzakelijk om de tand of kies door uw eigen tandarts te laten restaureren door middel van
een vulling, kroon, en/of stiftopbouw.
Tijdens de endodontische behandeling bestaat de mogelijkheid dat instrumenten afbreken
in het wortelkanaal, perforaties (extra openingen) ontstaan, schade aan vullingen, kronen en
bruggen optreedt, kanalen niet te vinden zijn, tandmateriaal moet worden opgeofferd om
toegang tot de wortelkanalen te verkrijgen en dat gebitselementen kunnen breken. Soms komt
het ook voor dat een kleine chirurgische ingreep nodig is of dat een gebitselement helemaal
niet reageert op een endodontische behandeling.
Andere behandelmogelijkheden zijn: géén behandeling, wachten op duidelijker symptomen
of het verwijderen van het desbetreffende element. De risico’s die deze keuzes met zich
meebrengen kunnen zich o.a. uiten in pijn, zwelling, verlies van gebitselementen en infecties
naar andere gebieden.
Soms kunnen medicijnen door de tandarts – endodontoloog worden voorgeschreven.
Medicijnen die angst of nervositeit onderdrukken kunnen duizeligheid veroorzaken, hetgeen
nog kan worden versterkt door het gebruik van alcohol of andere drugs. We adviseren u om
géén auto of soortgelijke voertuigen te besturen als u deze medicijnen gebruikt. Bovendien
kunnen sommige medicijnen allergische reacties veroorzaken zoals huiduitslag of maag - en
darmstoornissen. Mocht u deze bijwerkingen ondervinden aarzelt u dan niet om contact op te
nemen met ons. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om elke wijziging in uw medische
historie aan ons te melden.
Al mijn vragen zijn door de tandartsen van deze praktijk beantwoord en ik begrijp de
bovengenoemde verklaringen in dit toestemmingsformulier. Tevens geef ik mijn toestemming
om de benodigde röntgenfoto’s te maken voor, tijdens en na de endodontische behandeling en
dia’s en /of video opnames te maken als aanvulling op mijn tandheelkundig dossier en/of voor
onderwijsdoeleinden.
N.B. Alle medische gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.
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