
Casus endodontologie: Lateraal kanaal of 

iets anders?  

 

Enige tijd geleden meldde zich onderhavige patiënt in onze verwijspraktijk met een 

problematische 21. Het element was iets gevoelig maar de voornaamste klacht was de 

constante pusafvloed uit de omgeving van het element en een onaangename reuk en smaak. 

Diagnose  

Geen historie van trauma. Klinisch onderzoek bracht een diepe 12 millimeter pocket aan het 

licht mesiaal van het element. Bloeding bij sonderen. Verder waren er geen afwijkingen te 

constateren in de mond. 

Het beeld op de röntgen opnames leek overeen te komen met de verschijnselen behorende bij 

een endo/paro probleem, veroorzaakt door een lateraal kanaal. 
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De aanwezige kanaalbehandeling leek lege artis uitgevoerd hoewel de kanaalpreparatie niet 

centraal in het element kon worden gehouden. Aan de mesiale zijde was de wand dunner dan 

aan de distale zijde. Dat kon te maken hebben met de problemen die de vorige clinicus 

ondervond bij het zoeken naar een waarschijnlijk geoblitereerd kanaal. Ook vonden we de 

preparatie fractioneel te kort. 

Endo/paro problemen 

Endo/paro problemen komen frequent voor maar worden vaak niet als zodanig herkend. 

Veelal wordt de patiënt doorverwezen naar de mondhygiënist en bij geen succes naar de 

parodontoloog. 

Wordt de pocket parodontaal behandeld door middel van een scaling en planing procedure 

dan is iedere kans op genezing verkeken omdat de cementlaag wordt verwijderd en er geen 

herstel van de aanhechting meer kan plaatsvinden. 

Behandeling 

Op vermoeden van een endo/paro probleem waar een lateraal kanaal schuldig aan kan worden 

bevonden stelden we voor om eerst de kanaalbehandeling opnieuw te doen. 

Afbeeldingen 1 (2) t/m 10(2) geven een beeld van element 36 waar wel op tijd de juiste 

diagnose werd gesteld. De eindfoto’s laten een fraai lateraal kanaal zien dat zorgde voor het 

interradiculair botverlies en de bijbehorende pocket van 10+ millimeters. Na 6 maanden is het 

defect volledig genezen. 

  



  

  

 

  

  

  

  

  



  

Reinigen van een wortelkanaal 

We zijn, zeker in dit soort gevallen, nog fanatieker in het reinigen van het wortelkanaal. De 

methodiek waar generaties tandartsen mee opgeleid zijn, is om zo snel mogelijk het 

aanwezige vulmateriaal zacht te maken zodat een vijl richting apex geschoven kan worden en 

een röntgenfoto gemaakt kan worden. Voor het vroegtijdig bepalen van de lengte van het 

element moet alles wijken. 

Hierbij wordt echter voorbij gegaan aan de dynamiek van de verschillende kanaalinhouden 

die daarbij een rol spelen. 

Ten eerste zorgt het geforceerd inbrengen van een vijl voor een hydrostatische drukverhoging 

in het kanaal waardoor in dit geval door chloroform verweekte gutta, samen met de nog in het 

kanaal aanwezige necrotische pulparesten en bacteriën in alle laterale anatomie wordt geperst. 

Ideaal is wanneer alle in oplossing gebrachte kanaalinhoud naar occlusaal richting 

pulpakamer kan ontsnappen en afgevoerd kan worden. Vaak is het echter zo dat de weg naar 

boven voor een groot gedeelte wordt afgesloten doordat de vijl klem zit juist bij de 

kanaalingang. 

Kanaalinhoud wordt dus in belangrijke mate verdrongen naar waar het juist niet heen moet: 

naar lateraal en naar terminaal. 

Op korte termijn is het gevolg ervan een acute ontsteking met pijn die heel heftig kan zijn en 

op lange termijn laesies van endodontische oorsprong. 

De herbehandeling 

Na anesthesie en rubberdam begonnen we aan het verwijderen van de composietopbouw en 

de gutta percha uit het kanaal. 

Composiet verwijderen uit kanalen gaat efficiënt met LN frezen. Zijn deze frezen met lange 

schacht nog niet lang genoeg dan kan er gebruik worden gemaakt van Munce freesjes. Die 

hebben een heel stijve nog langere schacht en heel kleine freeskopjes. Doordat de kop van het 

hoekstuk wat verder boven de kanaalingang gepositioneerd kan worden wordt heel goed 

zichtbaar wat er in het kanaal gebeurt. 

Eigenlijk is gutta percha verwijderen een veel vervelender en tijdrovender klusje. In de 

rechtere wijdere delen van kanalen waar eerder een endo in gedaan is, kan er met roterend 

instrumentarium gutta percha worden verwijderd. Maar in de smallere kanalen en om bochten 

heen zal gebruik moeten worden gemaakt van oplosmiddelen. 

Vaak frusterend. Eindeloos spoelen en activeren van chloroform tot eindelijk de papierstiftjes 

die gebruikt worden om de chloropercha op te deppen schoon uit het kanaal komen. Om dan – 

wanneer de microscoop in stelling wordt gebracht om het kanaal te inspecteren – tot de 

ontdekking te komen dat er nog gutta percha aan de wand kleeft. Komt het bekend voor? De 

enige remedie is volhouden. 



  

  

Obturatie 

Obturatie door middel van het lateraal en koud condenseren van gutta percha leidt zelden of 

nooit tot het obtureren van laterale anatomie, dus zeker in dit soort gevallen waar we laterale 

anatomie vermoeden zou de eerste keuze altijd moeten zijn om vertikaal en warm gutta 

percha te condenseren. 

We beginnen de obturatie nadat de spoelsessies zijn gedaan. NaOHCl 5.5%  als laatste 

spoelgang en enkele malen afgewisseld met 17% EDTA. 

Controle 

Vol verwachting maken we de eindfoto’s en helaas: geen spoor van laterale anatomie te 

bespeuren. 



 

We legden een en ander uit aan de patiënt en maakten een afspraak voor controle over drie 

maanden om te kunnen bekijken of de laesie aan het genezen was. 

Drie maanden later zagen we de patiënt weer en moesten we vaststellen dat er geen 

verbetering is in de toestand was. 

Wat nu? De enige weg die nog openlag was om een flapoperatie te doen en met direct zicht de 

buitenzijde van de radix te inspecteren: zat er toch tandsteen wat de oorzaak was? 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Flapoperatie 

Na anesthesie volgde een flapoperatie om de pocket te openen. Al snel werd een breuk 

zichtbaar in het element. Maar hoe ver liep de barst door? 

Voorzichtig verwijderden we alle granulatieweefsel en spoelden we het schoon. Wat we 

zagen had ik nog nooit eerder waargenomen. Er zat een min of meer circulaire barst wat 

eigenlijk een los zittend stukje dentine was. 

Na het wegfrezen van het losse stukje vulden we het defect op met composiet. We werken de 

composiet af met fijne diamantjes en handscalers. Een superscherp geslepen handinstrument 

kan uitstekend worden gebruikt bij het afwerken van composietvullingen. Wel alleen vlak na 

het polymeriseren, dan is composiet nog te scalen. 

Na polijsten hechtten we de flap en maakten we een afspraak voor een week later. 

Na 6 maanden 



Toen we de patiënt terug zagen na drie maanden was het aspect van de 11 weer gezond. De 

pocket was gereduceerd, er was geen pusafvloed meer en het tandvlees zag er gezond uit. 

Achteraf analyserend kunnen we stellen dat de situatie niet ideaal is. Er is een 

composietrestauratie gemaakt in het meest kwetsbare deel van het element en de restauratie 

ligt gedeeltelijk nog onder de gingiva. We hopen dat het lang goed gaat maar lekkage ligt op 

de loer natuurlijk en wellicht is het nodig om na een aantal jaren opnieuw een flapje te doen 

en de restauratie te vernieuwen. 

 

 

Maar wat zou het alternatief geweest zijn? 

Implanteren? Een goede optie maar voorlopig functioneert het element prima, en implanteren 

kan altijd nog. 

Door: Rik van Mill, tandarts te Amstelveen. Hij voert een verwijspraktijk voor 

endodontologie en geeft cursussen aan algemeen practici. Van Mill geeft enkele malen per 

jaar een cursus aan geïnteresseerde tandartsen die zich de Schilder Techniek eigen willen 

maken. 

http://www.hjvanmill.nl/
http://www.hjvanmill.nl/4446/trainingscentrum-endodontologie.html


 

 


