
Na de behandeling

• Indien u een verdoving heeft gehad voor de behandeling, zal deze nog enige tijd voelbaar zijn in uw 
mond. De verdoving is meestal 3-4 uur na de behandeling uitgewerkt, maar het is geen uitzondering als de 
verdoving pas aan het eind van de avond uitgewerkt is. Het is verstandig op te letten met warm eten en 
drinken om verwondingen aan uw mond te voorkomen. 

• Na een endodontische behandeling kan het gebied rondom de tand 4-5 dagen gevoelig tot pijnlijk 
zijn. De pijn kan variëren in sterkte en kauwen op met name iets hards, kan gevoelig zijn. Dit gevoel kan 
langere tijd (weken) aanhouden en neemt langzaam af. 

Vaak is een eenvoudige pijnstiller als paracetamol 500 mg of ibuprofen 400 mg voldoende. Soms is echter de 
pijn heviger, waarbij het verstandig is de pijnstiller als “kuur” in te nemen. Hiervoor neemt u gedurende 
minimaal twee dagen de maximale dosis per dag, zoals beschreven op de bijsluiter van de pijnstiller. 

In uitzonderlijke gevallen is de pijn zo heftig dat de pijn bij de maximale dosis nauwelijks afneemt. U kunt de 
dosis ibuprofen dan nog verhogen naar 600 mg en deze alternerend innemen met paracetamol 500 mg. Lees 
altijd vooraf goed de bijsluiter.

• Soms kan het gebied rondom uw kies opzwellen. Deze zwelling gaat meestal, net als de pijn, na 4-5 
dagen weg. Indien de zwelling echter in korte tijd ernstig toeneemt en (in de onderkaak) slikklachten veroor-
zaakt, dient u contact met ons op te nemen. 

• Indien er een �stel voorafgaand aan de behandeling is geconstateerd, verdwijnt deze meestal 
binnen 6-8 weken na de behandeling.

• Indien uw kies of tand van een tijdelijke vulling is voorzien, kunnen er stukjes vulling afbreken. Dit is 
niet erg. Als u meent dat de gehele vulling is verdwenen, neemt u dan contact met ons op.

• Een jaar na de behandeling nemen wij contact met u op voor het maken van een controle. 

• De praktijk is op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op 
telefoonnummer: 0297-273587. Per mail zijn wij ook altijd bereikbaar via: info@endoaenv.nl.

Buiten deze tijden en in het weekend kunt u ons voor zeer dringende en spoedeisende zaken bereiken via 
info@endoaenv.nl. Noteer duidelijk uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk terugge-
beld. 


