
Informatiebrief

Waarom naar een endodontoloog?
U bent verwezen door uw tandarts voor een consult en/of behandeling van een tand 
of kies. Dit betekent dat uw tandarts heeft ingeschat dat de tand of kies een meer 
specialistische behandeling nodig heeft. Dit kan te maken hebben met een lastige anatomie, 
afgebroken instrumenten, kronen of stiften die de toegang blokkeren, het nodig zijn van 
speciale apparatuur of een moeilijk te stellen diagnose. Natuurlijk zijn er nog vele andere 
overwegingen waarom uw tandarts u kan doorsturen. 
Een endodontoloog is een specialist in wortelkanaalbehandelingen en heeft 3 jaar 
vervolgopleiding doorlopen na de tandartsopleiding. Daarnaast heeft een endodontoloog 
meer gespecialiseerde apparatuur in huis om de behandelingen zo goed mogelijk uit te 
kunnen voeren.

Wat kunt u verwachten van een eerste consult?
Het consult zal beginnen met het doornemen van de medische vragenlijst. Deze is als bijlage 
meegezonden en dient u bij uw eerstvolgende bezoek ingevuld mee te nemen. Vervolgens 
zal uw klacht en/of vraagstelling worden doorgenomen. Ook zullen er röntgenfoto’s worden 
gemaakt, zelfs als dit reeds recentelijk bij uw eigen tandarts is gebeurd. De behandelopties, 
prognoses en risico’s zullen worden besproken. Ook de kosten van de behandeling zullen 
worden begroot. Voor het consult is een half uur gereserveerd en de kosten zijn ongeveer 
100 euro. 
*Bij uw eerste bezoek dient u een geldig wettelijk identiteitsdocument mee te nemen.

Wat te doen bij verhindering?
Bij verhindering wordt u verzocht dit uiterlijk 24 uur van te voren door te geven, daar anders 
deze afspraak in rekening wordt gebracht. Over afspraken kan alléén telefonisch worden 
gecommuniceerd. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 16.45 via tele-foonnummer 
036 533 87 87.

Waar vindt u ons?
Kijk op www.endoclincs.nl voor de routebeschrijving.

Ook meer informatie over de endodontoloog en de behandelingen vindt u op onze website.

Met vriendelijke groet,
Team EndoClinics 
 


