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We kunnen rustig zeggen dat er ook in de wereld 
van de endodontie vele wegen zijn die naar Rome
leiden. Welke weg naar Rome nemen we en waar-

om, en hoe zorgen dat we heelhuids aankomen? Dat we het
over niet veel onderwerpen eens zijn, is misschien wel het
enige waar we het wél over eens zijn.
We zijn het bijvoorbeeld niet eens over de occlusale ope-

ning, over de manier van prepareren (met de hand of mecha-
nisch). We zijn het ook niet eens over de taper van de prepa-
ratie, noch over de apicale diameter hiervan. 
Voorts is er internationaal geen communis opinio over het

middel waarmee we het kanaal moeten spoelen. We kunnen
kiezen uit hypochloriet en EDTA, alcohol, chloorhexidine,
waterstofperoxide, of QMix, een combinatie van EDTA 17% en
chloorhexidine met een oppervlaktespanningverlager om
penetratie in de dentine tubuli te vergemakkelijken. Daarnaast
is er dan ook nog discussie over de frequentie van het spoe-
len en over de concentratie van de actieve bestanddelen in de
verschillende middelen. De diverse irrigantia kunnen met een
laser worden geactiveerd, of ultrasoon, of juist niet ultrasoon.
We zijn het ook niet eens over de manier van vullen, niet

over de sealer, niet de methode van condensatie, of compac-
tie zoals u wilt, en al helemaal niet over wat wel of juist per se
niet te doen in de laatste apicale millimeters van het kanaal. 

Systemen
In deze wereld van vele stellige overtuigingen neemt de keuze
aan instrumenten die we kunnen/moeten gebruiken om een
kanaalbehandeling naar een succesvol resultaat te leiden, 
dan ook alleen maar toe. Bijna iedere maand wordt er een
nieuw systeem op de markt gebracht, ondersteund door
wetenschappelijk onderzoek. Er zijn er nu meer dan veertig
beschikbaar, en allemaal beloven ze dat de kanaalbehandeling
nóg makkelijker wordt en vooral nóg sneller tot een goed
einde gebracht kan worden.
Heel vaak heeft een aanschaf, in mijn geval, in eerste instan-

tie alleen tot kosten geleid, en vaak zelfs tot frustratie omdat

de eindfoto niet liet zien wat de folder beloofde. Het laatste is
mij met regelmaat overkomen. Dat roept vragen en twijfels op
waarmee ik vrijwel nergens terecht kan. Hoewel, nergens?
Ik kom net weer terug uit Santa Barbara waar professor

Clifford Ruddle zijn hierboven genoemde cursuscentrum
heeft. Ik vind het iedere keer weer een verademing te merken
dat het mogelijk is om met collega’s uit de hele wereld, alge-
meen practici en endodontisten met verschillende achter-
gronden en opleidingen, ervaringen uit wisselen. In alle open-
heid, met waardering en respect voor elkaar en voor de ver-
schillende meningen en inzichten. (Hoe verschillend een kies
van binnen gevuld kan worden wordt hier als voorbeeld ge-
ïllustreerd met de afbeeldingen 1-5.) Het doel van de samen-
komst is om van elkaar te leren. Deze sfeer werkt uitermate
verfrissend en inspirerend en stimuleert om bij thuiskomst
weer enthousiast aan de slag te gaan.

De Schilder-methode
De methode van prof. dr. Herbert Schilder (1928-2006) vindt in
de VS steeds meer navolging, omdat het een duidelijke metho-
de is met mooie (en zichtbare!) resultaten. Het is een weten-
schappelijk goed onderbouwde methode, die in Amerika meer
en meer op universiteiten wordt gedoceerd. Schilder’s studie 
‘On the cleaning and shaping of root canals’ is op dit moment
het meest gelezen en gedownloade endodontische artikel
wereldwijd. Of heeft u het al gevonden met Google?
Uiteraard kunnen we geen kanaalbehandeling uitvoeren

zonder een wetenschappelijke onderbouwing van ons hande-
len. De wetenschap speelt altijd een voorwaardelijke rol. We

KENNIS + HANDVAARDIGHEID = PROFESSIONALITEIT

Endo: een weten-
schappelijk ambacht
Er zijn vele ‘scholen’ in de endodontie. Cliff Ruddle brengt ze bij elkaar. In zijn cur-
suscentrum komen algemeen practici en endodontisten uit de hele wereld samen
om ervaringen en meningen te delen, en vooral zich te bekwamen en te verdiepen 
in de Schilder-techniek, om daarna geïnspireerd weer terug te gaan naar de eigen
dagelijkse praktijk. Een verslag over ‘art and science’.  door Rik van Mill en Eva Tromp

H.J. van Mill is tandarts (Utrecht, 1982) en voert een groeps-
praktijk in Amstelveen. Hij geeft in Nederland endocursussen
aan algemeen practici. 
E.C. Tromp is tandarts (Amsterdam, 2008) en is werkzaam in
de praktijk van Rik van Mill, met wie zij de cursus endodontie
geeft.



kunnen niet veranderen van methode zonder dat de weten-
schap van de nieuwe wijze van werken vragen heeft beant-
woord als: zijn nieuwe materialen wel biocompatibel, wat zijn
hun materiaaleigenschappen, en hoe gedragen ze zich bij de
wisselende omstandigheden in de mond.
Uiteindelijk wordt de algemeen practicus en/of endodontist,

hoe je het ook wendt of keert, afgerekend op het klinisch
welslagen van de gevolgde endodontische procedure aan de
stoel. En daarbij speelt naast kennis van de wetenschappelij-
ke feiten de ambachtelijke vaardigheid een zeer grote rol.

Handvaardigheid
In de cursus die ik in Santa Barbara volgde wordt dan ook
naast de wetenschap de nadruk gelegd op je behandelvaardig-
heid. Of, zoals Schilder het verwoordde: ‘Het succespercentage
van goed uitgevoerde kanaalbehandelingen is 100% - X.’ En X
ben jezelf, én dus ook de factoren die met je eigen functione-
ren te maken hebben. De tijd die je in het afsprakenboek laat
reserveren voor een kanaalbehandeling wordt mede bepaald
door X. Uiteindelijk zijn het steeds weer de vingers (de be-
langrijkste instrumenten!) van de behandelaar die met de
juiste ontspanning en het juiste gevoel het vijltje op de juiste
manier in een kanaal laten glijden. Vaardigheid vereist training

en training en ontwikkel je niet door artikelen te lezen. 
Wat Cliff Ruddle duidelijk maakt is dat patiënten geen oefen-

materiaal mogen zijn. Nieuwe behandelmethoden worden dan
ook in onze praktijk eerst uitgebreid getest op geëxtraheerde
elementen. Werkt het daar goed en hebben we het onder de
knie, dan pas verplaatsen we het naar de behandelkamer.
De noodzaak om onze vaardigheid te trainen komt mis-

schien wel het beste tot uiting in het onderdeel waar we het
naar mijn mening nog het minst over eens zijn: de laatste 3
mm van de radix! De meeste schade aan een element wordt
toegebracht met handvijltjes, waardoor blokkades en ledges
ontstaan. 

Ongewenste blokkades
Percentagegewijs zijn de meeste problemen toe te schrijven
aan het verkeerd gebruik van handvijlen. Bijna alle problemen
waar we in de endodontie mee van doen hebben, hebben we
te danken aan de manier waarop we de vijltjes hanteren. 
Het gebeurt met handvijlen heel makkelijk om in kanalen op

1, 2, 3 of meer millimeters van de fysiologische terminus een
blokkade of een ‘ledge’ te veroorzaken (afbeelding 3 en 4).
(Een ledge is een richel, of een rand, een uítstekend gedeelte
in de endodontische preparatie dat ontstaat door het inbren-
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De afbeeldingen 1-5 laten
zien wat er zoal fout kan
gaan.
Afb. 1  Dit lijkt nog wel
ergens op, maar ...
Afb. 2  ... de situatie vanuit
een ander hoek laat mooi de
fausse route zien.  

Afb. 3  Geen straight line
access, dus had de behande-
laar geen controle over de
laatste paar millimeters. De
kanalen zijn daardoor waar-
schijnlijk nu voorzien van
een schouder en een blok-
kade.

Afb. 4-5  Zelfde probleem
als in het geval van afbeel-
ding 3, maar nu ook zwaar
ondervuld, zowel in de
lengte als over de breedte
van de kanalen.



gen van dikkere, stijvere instrumenten in nauwere en kromme
gedeelten van het kanaal.) De meeste laterale en accessoire
kanalen raken bij de eerste of tweede keer dat een vijltje het
kanaal ingaat al verstopt door debris! Een lateraal kanaal
waarin we (als gevolg van een verkeerde techniek) een plug
collageen vermengen met dentineslijpsel en samenpersen,
laat zich nooit meer reinigen. Niet door natriumhypochloriet,
niet door citroenzuur, en ook niet door EDTA.
Want hoe zijn de meesten van ons getraind? We nemen

immers een vijl, liefst een 15 of zelfs een 20, omdat deze beter
op de foto te zien is. De vijl gaat het kanaal in en als we den-
ken dat we niet ver genoeg zijn, dan schroeven we de vijl 
nog een paar slagen verder het kanaal in. Als de vijl dan niet
verder kan/gaat, dan nemen we een foto. En is de vijl op 1 mm
van de apex, maar 2 mm mag ook, dan is de conclusie al heel
snel: ‘Aha, apicale constrictie. Dat is precies waar ik met de vijl
wilde zijn!’ Nog een paar herhalingen met wat dikkere vijlen,
waarbij we nog een millimetertje lengte verliezen, en de AH26
wordt aangemaakt en de guttapercha points worden aange-
reikt. (NB. ‘Lengte verliezen’ is een officiële term op ACTA.)
Op de eindfoto blijkt dan vaak dat we niet een millimeter

lengte verloren hebben, maar eerder een millimeter of 3 of 4.
In mijn optiek zijn deze endo’s een accident waiting to happen.
Hopelijk geen ordinary day in daily practice! Vroeg of laat gaat
het mis met deze kanalen. Dat kan door lekkage vanaf occlu-
saal omdat er geen goed afsluitende definitieve restauratie is
gemaakt, maar het is minstens zo waarschijnlijk dat bacteriën
een dankbare voedingsbron vinden in de achtergebleven orga-
nische bestanddelen. Deze problemen moeten voorkomen
worden en dat kan alleen door op de juiste manier en met de
juiste instrumenten in de kanalen te werken.

Het voorkomen van ongewenste blokkades 
Ten eerste: nooit kracht gebruiken. 
Ten tweede: nooit schroeven om de vijl dieper te krijgen. 
Lengte verkrijg je door met een vijltje het kanaal in te gaan 
en daarna successievelijk dikkere vijlen te gebruiken. Ruddle
noemt dit ‘pre-enlargement’. Er is een wereld van verschil
tussen ‘pre-enlargement’ en ‘crown down’. ‘Pre-enlargement’ 
is van dunne naar dikke vijlen gaan en ‘crown down’ is van
dikke vijlen naar dunnere. De hele sequentie van vijlen is
anders. 
Bij het zoeken van een kanaal is de volgende gedachte

leidend: het kanaal is er, anders zat er geen ontsteking. Het
enige wat je moet doen is het vinden en het vijltje de weg van
het kanaal laten volgen, zonder kracht uit te oefenen. Pak een
vijltje alleen beet met duim en wijsvinger aan de tip van het

handvat (afbeelding 6 en 7). Niet het hele handvat, maar
alleen de tip. Ontspan je vingers, en nooit het vijltje het kanaal
‘inschroeven’. Dat blijkt één van de lastigste gewoontes om af
te leren. 

Ten derde: vijlen en ‘wiggle’.
Endodontische vijlen heten niet voor niets vijlen. Dat is om-
dat het vijlen zijn en wat je daarmee doet is: vijlen. Voorzichtig
in en uit het kanaal en de vijl het werk laten doen. Maak daar-
bij een subtiele beweging: ‘wiggle-wiggle’. Dat houdt in dat
vanuit de ruststand 15 graden heen en 15 graden terug wordt
gedraaid: de enige beweging die een vijltje nodig heeft om ver-
der het kanaal in te gaan. Totdat de vijl je laat voelen dat er
enige weerstand is. Dan stoppen, want de vijl zit dan een
beetje klem of, zoals dat in de VS heet, ‘snug’. Ruddle om-
schrijft dit als volg: ‘Snug is net geen weerstand voelend, net
niet vastzittend.’ Het Engelse woord dekt heel mooi de lading.
Zit je vijl ‘snug’ (en hoe diep we met de vijl in het kanaal zitten
interesseert ons dan nog helemaal niet), dan trek je de vijl 
een paar millimeter terug. Dan weer ‘wiggle wiggle and pull’,
‘wiggle wiggle and pull’ en dat minimaal zes en meestal onge-
veer tien keer.
Daarna is het tijd voor een andere vijl. Deed je de ‘wiggle

wiggle’met een 6, dan ga je nu naar een 8 en een 10 en weer
hetzelfde recept: ‘wiggle wiggle and pull’.
Daarna weer de 6. En zowaar: in de meeste gevallen zullen

we zien dat de 6 zomaar weer een paar mm verder in het
kanaal verdwijnt, zonder dat we hebben zitten schroeven of
enige kracht hebben gebruikt. 

Ten vierde: ‘straight line access’.
Zorg voor ‘straight line access’, zodat de vijl spanningsloos aan
de laatste paar mm van het kanaal kan beginnen. Kijk op je
röntgenfoto en trek denkbeeldig een rechte lijn van het mid-
delste 1/3e gedeelte van de radix naar boven en probeer die
topografie te kopiëren naar het element. Dan heb je ‘straight
line access’ en dan pas kun je in je ontspannen vingertoppen
voelen of je vijl in de laatste millimeters van het kanaal klem-
loopt of op een obstructie stuit: een obstructie geeft een heel
ander gevoel. Zit er een zelf gecreëerde blokkade van dentine-
slijpsel, dan voelt dat anders dan een vijl die wordt tegenge-
houden doordat hij klemloopt, of doordat de vijl de abrupte 
bocht niet kan maken. Tip: Tik eens met een nagel op de tafel,
en tik daarna op een boek dat op de tafel ligt. Het is dit subtie-
le verschil tussen twee gevoelssensaties die vertellen wat je
moet doen. Vaardigheid vertelt je welke strategie nu de voor-
keur verdient. u
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Afb. 14  Fout. 
Afb. 15  Goed. Ontspanning
in de vingers is een must.
Niet schroeven, maar voor-
zichtig voelen: waar wil het
vijltje heen?



Nog een tip: Kijk naar de vijl als je die uit het kanaal haalt. Een
bocht in het kanaal buigt de vijl. Uit kromme kanalen komt
een rechte vijl er dus gebogen uit. En de bocht in het kanaal is
tweemaal zo ‘krom’ als de bocht die je in je vijl ziet.

‘Art and science’
We weten uit onderzoek dat er altijd bacteriën achterblijven
in geïnfecteerde kanaalsystemen en dat het volledig reinigen
van deze systemen niet mogelijk is. Dat mag ons er niet van
weerhouden om het wel te proberen. In onze praktijk blijkt
steeds weer dat we die 100% dicht genoeg kunnen benaderen

om bijna 100% succesvol te zijn in die elementen waar wij de
eerste behandelaar zijn. En als we daarna de tand of kies
waarin we een endo hebben gedaan afdoende restaureren om
de kanaalvulling te beschermen tegen lekkage, dan gaat die
een leven lang mee. Dat is het doel waarnaar we streven: een
duurzaam behoud van de eigen dentitie op de langst denk-
bare termijn! 

Casus (afb. 8-15, hierboven)
De volgende casus (behandelaar: Eva Tromp) vormde de
inspiratie voor dit artikel. Het betreft een element waarin veel

9

10 11

8

Casus (afb. 8-15)
Afb. 8-9  Begin-
foto’s 26.

Afb. 10  Stiftpas.
Afb. 11  Down-
pack.

13

14 15

12

Afb. 12-13  Eind-
foto’s. Mooi is het
verloop van het 
2e mesiobuccale
kanaal te zien.

Afb. 14-15  Con-
trolefoto’s drie
maanden later. 
Te zien is dat de
laesie van endo-
dontische origine
(LEO) aan de
distale radix gene-
zen is.
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23 24

20

Afb. 16-18  Resul-
taat van een vol-
ledige rehabilita-
tie met behulp
van partiële om-
slijpingen, 35 jaar
geleden uitge-
voerd.

Afb. 19-20 Resul-
taat van een vol-
ledige rehabilita-
tie met behulp
van partiële om-
slijpingen en een
volledige kroon en
een endodonti-
sche behandeling
(16). 30 jaar gele-
den uitgevoerd.

Afb. 21-22 Begin-
foto’s van de 16
van afbeelding 19-
20. Tien jaar ge-
leden vlamde de
waarschijnlijk al
veel langer aan-
wezig zijnde chro-
nische leasie op. 

Afb. 23-24  En de
genezing na 1 jaar.



energie en tijd is gestoken. In de eerst zitting van twee uur is
de 26 geopend en zijn er drie kanalen gevonden, schoonge-
maakt en geprepareerd. Het vierde kanaal is niet te vinden.
(Even tussendoor: Toen collega Tromp in onze praktijk voor

het eerst aan de slag ging, wist ze dat nieuwe collega’s bij ons
eerst tijd moeten steken in oefening om zich tot op het door
ons gewenste niveau te bekwamen, en dat daar veel tijd en
energie in gaat zitten. Pas als er voldoende vaardigheid, en
ook zelfvertrouwen is opgebouwd, mogen zij behandelingen
bij patiënten doen. Daar had Eva toen wel oren naar en zij
heeft dat ook zeer consciëntieus uitgevoerd. Het doel is te
streven naar gelijke bekwaamheid van alle behandelaars in
onze praktijk. Ieders behandelresultaat zou niet verbeterd
moeten kunnen worden.) 
Ik ben in deze casus dus gewaarschuwd en realiseer me dat

het vinden van het vierde kanaal niet makkelijk zal zijn als
collega Tromp dat niet heeft aangetroffen. Na een kwartiertje
turen door de microscoop en het verleggen van de toegang
om nog wat beter zicht te krijgen op het middelste 1/3e ge-
deelte van het mesiobuccale kanaal, moet ook ik concluderen:
er is geen tweede mesiobuccale ingang te vinden en ging zij
verder met de behandeling.
Na nog wat spoel- en trilwerk met de diverse reinigingsmid-

delen sluit collega Tromp de kies af met behulp van de warme
guttaperchatechniek met verticale condensatie. We doen dit
op de manier zoals professor Schilder die heeft gedemon-
streerd vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw!! Wij heb-
ben het vergeleken met hem echter wel wat makkelijker. Hij
beschikte niet over een Touch and Heat of System B, dus ge-
bruikte hij een bunsenbrander of spiritusvlam om heatcarriers
te verwarmen. De Obtura is ook pas veel later gekomen, dus
voor de backfill sneed Schilder guttapercha points in stukjes
van een paar millimeter en die werden dan stuk voor stuk in
het kanaal gebracht, met heatcarriers weer verwarmd en aan-
gedrukt met pluggers. Wij houden controle over de procedure
door een stiftpasfoto en een downpackfoto (afbeelding 10 en
11) te maken. We kunnen dan de vulprocedure nog sturen
door het iets korter of langer laten van de stiften. En naar
aanleiding van de downpackfoto kunnen we beoordelen of
een guttapercha-kanaalvulling nog net ‘een zetje’ nodig heeft.

Afbeelding 8 en 9 tonen de beginsituatie. Afbeelding 12 en
13 zijn de eindfoto’s. Fraai is de oorspronkelijke anatomie
weerspiegeld in het röntgenbeeld. Allerlei anatomie die we
aanvankelijk niet hadden vermoed, blijkt gereinigd en gevuld.

Afbeelding 14 en 15 zijn de controlefoto’s die na drie
maanden zijn gemaakt. Op dit element kan zonder terug-
houdendheid of wachttijd een kroon gemaakt worden.
We zijn beiden tevreden over het behandelresultaat en gaan

er morgen dit verslag over schrijven. Dat voelt een beetje als
‘dubbel feest’! 

Restauratieve preventie (afb. 16-18 en 19-24)
De afbeeldingen 16 t/m 24 op de linkerpagina laten elemen-
ten zien die ik ruim 30 jaar geleden heb behandeld. Ik beleef
er veel plezier aan deze restauraties weer terug te zien. U zult
zich wellicht afvragen wat foto’s van gouden restauraties
doen in een artikel over endodontie. Deze restauraties laat 
ik zien omdat daarmee een eventuele verdere behandeling
voorkomen kan worden. Restauratieve preventie: het onderge-
schoven kindje in de tandheelkunde. De inlays op afbeelding
16-18 gemaakt van Degulor C zijn wat meer ‘pockmarked’, de
partiële omslijping van Degulor M is wat harder en heeft dus
wat meer weerstand tegen ‘pitting’. 
Het enige wat twintig jaar na de behandeling op afbeelding

19-20 tóch faalde, was de endo die ik bij aanvang van de be-
handeling in de 16 had gedaan met behulp van lateraal koud
gecondenseerde guttapercha, spoelen met 0,2% natriumhypo-
chloriet, en AH26-sealer. Dat betekende toen het slopen van
een overigens nog perfect functionerende goud-porselein-
kroon. Dit laat heel mooi zien dat de duurste tandheelkunde
die tandheelkunde is die je overnieuw moet doen. 

De wens om ook bij de endo’s maximale voorspelbaarheid en
succespercentages te halen, deden me overigens in die perio-
de, zo’n twintig jaar geleden, bij Ruddle belanden. Na al die
jaren heb ik nog steeds het gevoel dat ik door ervaring nog
voortdurend mijn vaardigheden aan het verbeteren ben. u


