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Zo werd in Utrecht tot in de laatste ja-
ren van het bestaan van de tandheel-
kundefaculteit aldaar, gewerkt met 

gutta percha secties van 3 millimeter lang 
in de wat dikkere kanalen, zilverstiftsecties 
van 3 millimeter lang in de dunnere kana-
len. Kanalen waarin het onmogelijk werd 
geacht een instrument in te brengen en te 
ruimen op 1 millimeter van de röntgenolo-
gische apex mochten worden afgedekt met 
een likje Euparal.

Reinigen kanaalsystemen
Om een kanaalsysteem goed te kunnen vul-
len, zullen we eerst het hele systeem moe-
ten reinigen. We spreken tegenwoordig lie-
ver van systemen, omdat gebruik van het 
woord kanaal suggereert dat het slechts 
om een enkelvoudige verbinding gaat tus-
sen kroonpulpa en omliggend bot. Om het 
hele systeem zo goed mogelijk te kunnen 
reinigen en dus ook te kunnen vullen, moe-
ten we ons er terdege van bewust zijn dat 
kanalen vooral in de laatste paar millime-
ter van hun beloop multipele delta’s laten 
zien (afbeelding 1).

De juiste werklengte 
Professor Herbert Schilder, die in 1973 
zijn beroemde artikel ‘On the cleaning 
and shaping of root canals’ schreef, liet 
zien dat je in veel gevallen wel de inter-
ne anatomie kunt reinigen, als maar aan 
de juiste voorwaarden wordt voldaan. De 
juiste werklengte kunnen bepalen is daar-
bij van cruciaal belang. In veel gevallen 
wordt er (te) kort geprepareerd. De reden 
hiervoor is de verouderde idee dat je van 
de laatste 1, 2 of 3 millimeter van het ka-

naal maar beter af kon blijven, omdat de 
veelvuldig gebruikte ruimers heel erg stijf 
waren en niet om een bocht in het kanaal 
gebracht konden worden. Werd dat toch 
geprobeerd, dan was het onvermijdelijk 
dat er behoorlijke iatrogene schade aan de 
interne anatomie werd toegebracht, waar-
door de kans op succes aanzienlijk werd 
verkleind. Ook de manier waarop instru-
menten werden ingebracht - met het doel 
een foto te kunnen maken en zodoende 
een uitspraak over de lengte van de be-
treffende radix te kunnen doen - was en 
is vaak oorzaak van het creëren van een 
blokkade van samengeperst dentinevijl-
sel met collageenvezels. De behandelaar 
krijgt daardoor de indruk dat het kanaal 
daar ‘eindigt’ (Afbeelding 2 en 3).

Een andere veelgehoorde reden om niet 
tot de gewenste lengte te kunnen komen is 
‘apicale constrictie’, waardoor de vijl ‘niet 
verder wil’. Inmiddels weten we dat apica-
le constrictie in veel kanalen niet aanwijs-
baar is. Als er een vernauwing in de laatste 
paar millimeter van het kanaal te vinden is, 
houdt die zich niet aan de regel die voor-
schrijft dat dat punt op 1 millimeter van de 
terminus ligt. Met andere woorden: is het 
niet vaak een gevolg van de manier van be-
naderen van de preparatie dat de beoogde 
afstand van einde van de preparatie en dus 
einde van de kanaalvulling tot de terminus 
vaak groter is dan de behandelaar tevoren 
had gepland of beoogd? Veel behandelaars 
zullen het fenomeen herkennen dat het ten 
eerste moeilijk is om op lengte te komen, 
en dat het ten tweede vaak nog moeilijker 
is om op lengte te blijven.

Een derde oorzaak van te kort blijven ligt 
vaak verscholen in de anatomie van de ele-
menten zelf. De meest extreme curvatuur 
vinden we vaak in de laatste paar milli-
meter. Een abrupte bocht van 30 graden 
of meer in het kanaal op 1 millimeter van 
de apex geeft de behandelaar vaak het ge-
voel dat de vijl ‘niet verder wil’. Dat gevoel 
klopt ook wel, want de vijl stuit op de bui-
tenbocht van het kanaal. De eerste neiging 
is dan vaak om meer kracht te geven op de 
vijl en om de vijl het kanaal in te schroe-
ven. Dat werkt echter vaak averechts en 
veroorzaakt iatrogene schade in de vorm 
van ledges (schouders), perforaties en 
transporteren van de terminus.

Lengte en breedte
Veel endodontische behandelingen starten 
door vroeg in de behandeling een vijl in het 
desbetreffende kanaal aan te brengen om 
een lengtefoto te kunnen maken. Hierbij 
wordt vaak al een probleem veroorzaakt. 
Het kanaal waarin gewerkt wordt heeft 
namelijk een inhoud. In vitale gevallen is 
het kanaal gevuld met pulpaweefsel dat 
in de buurt van de terminus voor 50% uit 
collageen bestaat. Een kanaal heeft boven-
dien meestal geen natuurlijke taper, wat 
wil zeggen dat de diameter van het kanaal 
vanaf de apex gerekend niet steeds toe-
neemt. De vijl die ingebracht wordt heeft 

wel taper, namelijk 0,02 %. Door Ingle 
ontworpen heeft iedere ISO-genormeerde 
K-vijl deze taper over een werklengte van 
16 millimeter. Wordt dus een K-vijl 15 in 
het kanaal gebracht en is het kanaal 16 
millimeter lang, dan moet het kanaal bij 
de kanaalingang dus minimaal 0,15 + (16 x 
0,02) = 0,47 millimeter breed zijn. Niet veel 
kanalen, zeker in premolaren en molaren, 
hebben deze afmeting.
Maar wat gebeurt er als er geforceerd 
wordt? Bij de ingang vult de vijl het kanaal 

De werklengte in het kanaal

Wel of niet helemaal?
Internationaal zien we verschillen in de benadering van de parameters waar een endodon

tische behandeling aan zou moeten voldoen om succesvol genoemd te mogen worden. Ons 

klinisch handelen daarbij is een gevolg van de opleidingen die we genoten hebben. 

Rik van Mill
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Afbeelding 1. Laatste paar millimeter van de 
mesiale radix van een ondermolaar. Na ‘clea-
ring’ is duidelijk de multipele delta te zien (foto 
dr. Balandrano).

Afbeelding 2 en 3. Röntgenopnames van een 47 waarin kort is geprepareerd en een boxpreparatie 
is gemaakt op enige afstand van de terminus. Waarschijnlijk is een blokkade aanwezig onder de 
kanaalvulling.
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dan helemaal op. Als er nog geschroefd 
wordt om de vijl nog wat dieper te krijgen, 
dan zijn de windingen van de vijl al gauw 
gevuld met dentinevijlsel en sluit de vijl 
het kanaal hermetisch af. De enige richting 
waarin de kanaalinhoud verplaatst kan 
worden is naar apicaal en lateraal. 

Zo wordt de anatomie volgeperst met een 
mengsel van dentineslijpsel en collageen, 
al dan niet vermengd met de eventuele 
aanwezige bacteriën en bacteriële bijpro-
ducten. Een lateraal kanaal dat eenmaal op 
deze wijze is verstopt zal nooit meer geo-
pend kunnen worden. Niet door EDTA en 
ook niet door NaOCl. De oplossing voor dit 
probleem is door Schilder al aangegeven: 
ga niet direct naar de apex, maar maak 
eerst in de bovenste, coronale delen van 
het kanaal voldoende werkbreedte. Is er 
eenmaal zoveel ruimte bovenin gemaakt 
dat de vijlen daar niet meer vastlopen tegen 
de wand en vrij en spanningsloos bewogen 
kunnen worden, pas dan is er gelegenheid 
om zonder het vernielen van anatomie ver-
der af te dalen in de kanaalsystemen (Af-
beelding 4).

De apicale constrictie
Vaak wordt getracht om te werken naar 
de cement-dentine grens. In een labora-
torium, waar je elementen uit elkaar kunt 
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halen en van binnen kunt bekijken, is die 
grens heel mooi aan te wijzen. Alleen, het 
punt waar cement eindigt en dentine be-
gint varieert nogal. Per element, per radix 
en zelfs binnen een kanaal van de ene naar 
de andere zijde. Voor ons practici is het 
dus ook geen optie om te proberen naar 
dat punt te behandelen. De natuur is nu 
eenmaal grillig en laat zich niet dwingen 
in een protocol. Professor Schilder onder-
wees zijn studenten daarom om te werken 
naar de röntgenologische apex. Het mag 
bekend worden verondersteld dat er dan 
iets te lang geïnstrumenteerd wordt. Zou 
je een lengtefoto maken met een instru-
ment in het kanaal en daarna het element 
extraheren en de apex bekijken, dan zou 
je een fractie van de vijl uit de terminus 
zien piepen.Is dat erg? Nee, dat is zoals het 
hoort. Veroorzaken we dan onherstelbare 
schade en berokkenen we de patiënt onaf-
zienbaar leed? Integendeel. Door routine-
matig met de dunnere vijltjes (bijvoorbeeld 
de K-vijlen 06, 08, en 10) iets te lang te in-
strumenteren, zorgen we ervoor dat het ka-
naal ‘patent’ blijft, er dus geen ophopingen 
van debris ontstaan en het kanaalsysteem 
in zijn geheel kan worden schoongewas-
sen.

Nog even terug naar het verschijnsel dat 
een vijl vaak stuit op de curvatuur in de 
laatste paar millimeter. Het advies daarbij 
is zachtjes blijven instrumenteren. Wil de 
vijl met zachte druk niet verder: vijl eruit 
halen en een minuscuul bochtje buigen. 

Minuscuul, want een bocht in de vijl aan-
brengen in de laatste 2 of meer millimeter 
is niet zinvol als de vijl ingebracht wordt 
in een kanaal van zeg 0,2 millimeter door-
snede. Voor dat kanaal lijkt de vijl gewoon 
recht te zijn. Het is handig om dat bochtje 
te buigen onder vergroting door een loupe 
of microscoop. Breng de vijl daarna weer 
in het kanaal en laat het kanaal de bocht 
in de juiste richting geleiden. Dat gaat heel 
gemakkelijk als de vijl bij het inbrengen zo 
nu en dan even losgelaten wordt (Afbeel-
ding 5 en 6).

Handvijlen
Gelukkig hebben we het tegenwoordig bij 
het preparen van een kanaal wat makke-
lijker. We hebben immers NiTi roterend 
instrumentarium. Echter, bij al het publi-
citaire geweld over de voordelen van het 
gebruik van alweer het beste nieuwe instru-
ment, wordt al gauw vergeten dat roterend 
instrumentarium pas risicoloos gebruikt 
kan worden nadat eerst met handinstru-
menten is gewerkt om de kanalen, die ons 
door de natuur in allerlei vormen worden 
voorgeschoteld, te verkennen. Dat vertelt 
ons tot op zekere hoogte hoe de kies in el-
kaar zit, zodat we de kanaalbehandeling 
met een grote mate van voorspelbaarheid 
kunnen voltooien.
Dus door eerst met de dunnere vijlen te 
instrumenteren, het kanaal te verkennen 
(vandaar de term ‘scouter files’) en daar-
door werkbreedte te maken,wordt voor-
komen dat laterale anatomie wordt vol-
geperst. Het ruimte maken in de bovenste 
delen van het kanaal maakt de weg vrij om 
met opnieuw de dunnere handvijlen de 
laatste paar millimeter te verkennen. In de 
meeste kanaalbehandelingen zal er voor 
handvijlen nog steeds een belangrijke rol 
weggelegd zijn. En juist in het gebruik van 
handvijlen heeft Schilder ons de weg gewe-
zen. Gelukkig maar.
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Afbeelding 4. De foto laat 

fraai een behandeld kanaal 
in een doorzichtig gemaakte 

bovencuspidaat zien, met 
onvoldoende aansluitend gutta 

percha aan de wand en het 
laterale kanaal vol debris (foto 

dr. Barrington).

Afbeelding 5 en 6. De 46 behandeld volgens de ideeën en concepten van Professor Herbert Schil-
der. De kanalen zijn over de volle lengte geprepareerd en gereinigd. Fraai te zien zijn de twee laterale 
kanalen hoog in de furca en wijzend naar de interradiculaire laesie, die op de beginfoto ook duidelijk 
waarneembaar is.
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