Wat als er
een wortel
van je tand
of kies is

ontstoken

Tanden en kiezen hebben wortels
Je tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meer wortels.
De kroon kan je zien, maar de wortels niet. Die zitten onder je tandvlees
in de kaak. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal. Hierin
zitten zenuwen en kleine bloedvaten en die kunnen soms gaan
ontsteken. Dat kan gebeuren door tandbederf, een lekkende of diepe
vulling, of door een harde klap op je tand of kies.

Wat gebeurt er?
Hoe weet je nou of er iets aan de hand is? Want iedereen heeft wel
eens pijn aan tanden of kiezen. Bijvoorbeeld als je iets kouds of warms
eet of drinkt. Als je langer pijn hebt, kun je het beste een afspraak met
de tandarts maken. De tandarts bekijkt de kies en doet wat testjes,
zoals bijvoorbeeld even tikken op de kies. Ook maakt de tandarts vaak
een foto om te kijken waarom je tand of kies pijn doet.

Bij de tandarts
Als er echt iets aan de hand is met je wortels, gaat de tandarts je
helpen. Dit doet meestal geen pijn. Mocht de tandarts verwachten dat
het pijn kan doen, dan geeft hij je een verdoving. De tandarts maakt
eerst je tand of kies open en haalt het stukje wat pijn doet weg. Met
kleine vijltjes wordt het wortelkanaal schoongemaakt en gespoeld met
schoonmaakwater. Meestal gaat er eerst een speciaal medicijn in de
kies dat ervoor zorgt dat de kies rustig wordt. Na korte tijd kunnen de
kanalen opgevuld worden. Daar krijg je dan een afspraak voor. Als
de kanalen zijn opgevuld, krijg je er weer een witte vulling bovenop en
klaar is de kies! Als de verdoving is uitgewerkt, kun je nog wat napijn
hebben. Hiervoor mag je een paracetamol nemen.
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