WAT IS ENDODONTOLOGIE ?
Endodontologie is een onderdeel van de tandheelkunde dat zich bezighoudt met de diagnose,
preventie en behandeling van ziekten van de pulpa. In iedere tand of kies (gebitselement)
bevindt zich een pulpa, dit is levend weefsel dat bestaat uit zenuwvezels en bloedvaatjes. Een
endodontoloog heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van endodontische behandelingen.
Voor deze specialisatie moet een tandarts een 3- jarige opleiding met bijbehorende examens
doorlopen.
ONZE PRAKTIJK
Mw. M.H. Ree heeft in 2001 haar specialisatie voltooid aan het ACTA, en geeft sindsdien
regelmatig postacademische cursussen en lezingen in binnen- en buitenland. Tevens heeft zij
diverse publicaties op haar naam staan in nationale en internationale vakbladen en heeft zij
een bijdrage geleverd aan diverse boeken op het gebied van endodontologie. Voor het
verrichten van endodontische behandelingen beschikken wij in onze praktijk over een
operatiemicroscoop en speciale digitale röntgenapparatuur waar driedimensionale opnames
mee gemaakt kunnen worden.
BEHANDELINGSVOLGORDE
Met behulp van een uitgebreid mondonderzoek en diverse röntgenfoto’s wordt een diagnose
gesteld en wordt u geïnformeerd over de aard van de endodontische afwijking. Het kan
natuurlijk ook voorkomen dat uw probleem een andere oorzaak heeft. Daarna wordt er een
planning gemaakt voor de behandeling die meestal bestaat uit het uitvoeren van een
wortelkanaalbehandeling (of revisie van een reeds bestaande wortelkanaalbehandeling) of,
indien nodig, een chirurgische ingreep. Tevens wordt er een opbouw of een goede tijdelijke
voorziening op het betreffende gebitselement gemaakt, zodat u hiermee enige tijd kunt
overbruggen voordat u naar uw eigen tandarts gaat voor een definitieve restauratie (kroon,
brug etc.) We zullen het resultaat van de behandeling periodiek vervolgen (meestal na 1, 2 en
4 jaar) tot uw gebitselement helemaal is genezen.
GERESERVEERDE TIJD
Wij brengen u geen kosten in rekening als u een geplande afspraak minimaal 2 werkdagen
tevoren wilt wijzigen. Als u binnen 48 uur uw afspraak wilt wijzigen en we uw gereserveerde
tijd niet meer kunnen opvullen, dan zijn wij genoodzaakt deze tijd in rekening te brengen.
TARIEVEN
Het tarief voor een endodontische behandeling is gebaseerd op de gecompliceerdheid van de
behandeling. De kosten voor een eerste consult bedragen ongeveer €55,= tot €125,=. Hierbij
is inbegrepen een röntgenfoto en een uitgebreide rapportage aan de verwijzende tandarts.
Tevens bestaat de mogelijkheid een speciale 3D scan te maken van het gebitselement. Met
name bij gecompliceerde behandelingen kan zo’n driedimensionale opname van grote waarde
zijn voor het opsporen van ziekteprocessen en complexe anatomie van de wortelkanalen. Ook
kan met een dergelijke scan een meer accurate diagnose worden gesteld waardoor een
nauwkeuriger inschatting kan worden gemaakt van het succes van een behandeling. De kosten
van een 3D scan bedragen €196,50, en deze worden vaak door uw verzekering vergoed.
Tijdens het eerste consult zullen we het aantal zittingen, de duur en de kosten van de
behandeling met u bespreken. De kosten variëren meestal van €750,= tot €1500,= per
gebitselement, maar uitzonderingen zijn mogelijk. In verband met de gespecialiseerde
behandelingen die wij uitvoeren worden onze verrichtingen niet in alle gevallen volledig door
uw verzekering vergoed. Wij zullen u echter tevoren uitgebreid informeren zodat u weet welke
aanspraak u kunt maken op de vergoedingen die uw verzekering uitkeert. Mocht u nog vragen
hebben dan zullen wij die graag beantwoorden.
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