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Bij een irreversibele pulpitis is niet al het pulpaweefsel direct reddeloos verloren. Pulpaweef-

sel kan zichzelf namelijk herstellen, blijkt uit de literatuur. Een kroonpulpotomie kan dan een 

interessante behandeloptie zijn, omdat dit in vergelijking met een volledige wortelkanaalbe-

handeling evenveel pijnbestrijding geeft, maar minder invasief en makkelijker is.

Geef mij maar een 
Endo light

forse laesie in gebitselement 27mo. Op de 
bitewing en de solo van de 27 (afbeeldin-
gen 1 en 2) is duidelijk weefselverlies te 
zien, passend bij cariës profunda. Het ele-
ment reageerde nog, temperatuursveran-
deringen in de mond gaven forse klachten 
en dit was ook de reden tot bezoek. 
Het element is extreem gevoelig voor kou-
de lucht van de functiespuit. Er zijn geen 
pockets aanwezig. De diagnose is een ir-
reversibele pulpitis. Omdat ik wist dat er 
meerdere cariëslaesies te behandelen wa-
ren en het budget van de patiënt beperkt 
was, twijfelde ik of er een volledige wor-

telkanaalbehandeling geïndiceerd was. 
Omdat het alternatief in de vorm van een 
extractie van het gebitselement wel erg ri-

Een irreversibele pulpitis wordt vaak be-
handeld met een (volledige) wortelka-
naalbehandeling. Doorgaans gebeurt 

dat via een initiële wortelkanaalbehande-
ling - de zogenaamde endostart - waarbij 
het ontstoken pulpaweefsel eerst uit het 
gebitselement wordt verwijderd, waarna 
de wortelkanaalbehandeling op een later 
tijdstip wordt afgerond. Helaas is het wat 
minder bekend dat bij de behandeling van 
een dergelijke irreversibele pulpitis niet al 
het pulpaweefsel direct reddeloos verlo-
ren is, mits de vitale kanaalinhoud niet is 
geïnfecteerd. Ik doel hier op wat beter be-
kend is als een kroonpulpotomie. En die is 
heel interessant, want als de vitale inhoud 
van de wortelkanalen niet geprepareerd 
hoeft te worden is de kans op napijn mo-
gelijk minder. Ook wordt de behandeling 
eenvoudiger, is er minder kans op instru-
mentbreuk en wordt er nogal wat weefsel 
bespaard in vergelijking met een volledi-
ge wortelkanaalbehandeling. Bijkomend 
voordeel is dat er geen schepen worden 
verbrand: een volledige kanaalbehandeling 
kan altijd nog worden uitgevoerd. En het 
succes is in de literatuur beschreven: een 
recente publicatie laat de 5-jaars gegevens 
zien van gebitselementen die werden be-
handeld met een pulpotomie waarbij een 
5-jaarsoverleving van ruim 90 procent 
werd getoond. Wat is dan die ‘endo-light’ 
precies en waarom doen we ‘m niet vaker?

Casus (van James)
Onze patiënt was een tijd niet geweest en 
had een aantal caviteiten waaronder een 
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goureus leek, werd in overleg met de pa-
tiënt besloten om (nog) geen extractie uit 
te voeren en om een kroonpulpotomie te 
doen. Een volledige wortelkanaalbehan-
deling of een extractie blijven allebei nog 
mogelijk.
Na het verdoven van de het gebitselement 
wordt het element onder cofferdam ge-
bracht. Omdat ik weet dat de outline diep 
ligt en er wat granulatieweefsel interden-
taal aanwezig is, bescherm ik voordat ik ga 
boren het interdentale deel van de coffer-
dam met twee wiggetjes. Die drukken de 
cofferdam als het ware naar cervicaal (af-
beelding 3). Als het element wordt geëxca-
veerd, zien we de nog vitale maar ontstoken 
pulpa (afbeelding 4). Ik breng een schildje 
aan, dat goed lukt, omdat ik door de intac-
te en door de wiggetjes geïnverteerde cof-
ferdam overzicht houd. Weliswaar snijdt 
het schildje wat granulatieweefsel af, maar 
dat is makkelijk te verwijderen met een 
sonde of een microbrush. Als alternatief 
had hier ook het elektrotoom kunnen wor-
den gebruikt. Er wordt een schildje aange-
bracht (afbeelding 5). Na etsen, primen en 
bonden wordt een wandje composiet aan-
gebracht mesiaal van de 27 (afbeelding 6). 
De hyperemische kroonpulpa wordt ver-
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wijderd met een scherp hardstalen boortje 
dat we laten draaien op zeer hoge snel-
heid, waarbij zorgvuldig de ingangen van 
de kanalen worden gespaard. Dit is altijd 
een bloedbad (afbeelding 7), maar wees 
gerust want de resterende bloeding wordt 
met een steriel wattenpellet gestelpt door 
twee minuten druk uit te oefenen (afbeel-
ding 8). Als deze bloeding is gestelpt en de 
resten zijn schoongespoeld met een fysio-
logische zoutoplossing (afbeeldingen 9 en 
10), wordt met behulp van een MTA-carrier 
(Dentsply Sirona) MTA aangebracht op de 
kanaalingangen (afbeeldingen 11, 12, 13 
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pulpitis. De pulpa heeft namelijk herstel-
lend vermogen, mits goed en zorgvuldig 
behandeld. Deze behandeloptie wordt naar 
mijn mening in de dagelijkse praktijk te 
vaak over het hoofd gezien en dat lijkt on-
terecht. Een kroonpulpotomie is namelijk 
interessant, omdat de behandeling mini-
maal invasief is. In vergelijking met een 
wortelkanaalbehandeling wordt veel min-
der weefsel weggenomen, is er geen kans 
op instrumentbreuk en is de behandeling 
minder tijdsintensief. Ook werkt de behan-
deling echt goed tegen de pijn, want de pijn 
bij een irreversibele pulpitis komt vanuit 
de pulpakamer. Door deze weg te nemen 
en de kanalen niet aan te raken is de kans 
op napijn waarschijnlijk lager dan bij een 
klassieke endostart. Bijkomend voordeel is 
dat de kosten voor de patiënt veel lager zijn 
in vergelijking met een volledige wortelka-
naalbehandeling. Reden dus om via een 
mooie naam aandacht te vragen voor de 
kroonpulpotomie. Ofwel een endo-light.

en 14). De MTA-carrier is een heel handig 
instrument om snel wat grotere hoeveelhe-
den MTA aan te brengen. MTA wordt hard 
in een vochtige omgeving en zal dus mooi 
tegen de vochtige kanaalingangen verhar-
den. Na het aanbrengen van het MTA is er 
geen bloeding meer aanwezig en kan het 
element worden gerestaureerd met een 
beetje Vitrebond (3M ESPE), waarna het 
occlusale deel van de composietrestauratie 
wordt voltooid (afbeelding 16). 
We bellen de patiënt de volgende dag hoe 
het is gegaan. Geen napijn! Het gebitsele-
ment is en blijft tot de dag van vandaag 
klachtenvrij.

Conclusie
Hier is een casus gepresenteerd van een 
gebitselement met een irreversibele pulpi-
tis, waarbij werd gekozen voor een kroon-
pulpotomie vanwege het minimaal inva-
sieve karakter van de behandeling. 

Met de getoonde casus willen we laten zien 
dat bij een irreversibele pulpitis niet al het 
pulpaweefsel direct reddeloos verloren is 
en dat een kroonpulpotomie een interes-
sante behandeling is voor een irreversibele 

11 12 13 14

15 16

Eric W. Meisberger (1979) is 

tandarts met affiniteit voor de 

endodontologie. Hij werkt voor het 

CBT van het Martini Ziekenhuis in 

Groningen. Eric is tevens docent 

aan het Centrum Tandheelkunde 

Mondzorgkunde (CTM) van het 

Universitair Medisch Centrum 

Groningen.

Dr. James J.R. Huddleston Slater 

(1972) is tandarts-gnatholoog 

en doet veel diagnostiek en 

behandeling van patiënten met 

chronische aangezichtspijn. 

James is gastdocent aan het 

Universitair Medisch Centrum 

Groningen voor het CTM en de 

afdeling MKA-chirurgie.


