
Waarom een kroon?



Kroon  
Een royale renovatie

Een tand of een kies bestaat uit twee onderdelen; een 

wortelgedeelte, waarin het wortelkanaal met de zenuwvezels en 

kleine bloedvaten zich bevinden en het zichtbare gedeelte, wat het 

kroongedeelte wordt genoemd.

Als het kroongedeelte beschadigd is moet dit hersteld worden om 

beschadiging en pijnklachten aan de wortelkanalen te voorkomen.

Beschadigingen kunnen door meerdere oorzaken ontstaan; een 

breuk na een trauma, een te groot gat ontstaan door tandbederf of 

het geheel ontbreken van een tand. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

De beschadigde tand of kies wordt beslepen tot een stomp. 

De tandarts maakt vervolgens een afdruk welke opgestuurd wordt 

naar het tandtechnisch laboratorium voor de vervaardiging van de 

kroon. 

Ondertussen krijgt u een tijdelijke kroon, ook wel noodkroon 

genoemd. De noodkroon wordt vastgezet met tijdelijk cement en 

is daardoor minder belastbaar dan de uiteindelijke kroon. Houd 

hier rekening mee als u stevig kauwt, of tijdens het nuttigen van 



‘plakkerig’ eten. Het voordeel van dit tijdelijk cement is dat voor 

de plaatsing van de definitieve kroon de noodkroon makkelijk 

verwijderd kan worden. Na het plaatsen van de definitieve kroon, 

circa twee weken later, kan het zijn dat u nog enige tijd last heeft 

van betreffende kroon tijdens het kauwen. Dit is normaal. Door de 

behandeling zijn de zenuwen geïrriteerd en kunnen ze enige tijd 

nodig hebben om te herstellen.

Na de behandeling moet u de tanden en kiezen goed op elkaar 

kunnen sluiten. Na het plaatsen van de kroon zal de tandarts dit 

bij u testen. Het komt het wel eens voor dat, door de eventuele 

verdoving, u het niet goed aanvoelt. Indien u een verhoging voelt is 

het raadzaam om nog even terug te gaan naar de tandarts om de 

kroon nog te laten beslijpen.
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