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Ons Endoclinic team : 

            Gerrit Stege             Wael Mansi         Kim de Blijzer 

 

 

 

U kan uw patiënten verwijzen voor: 
 

 Endodontische behandelingen en herbehande-

lingen 

 Endodontisch advies bij twijfel voor tandbe-

houd, kroon en brug werk. 

 Het verwijderen van afgebroken instrumenten 

 Endodontisch advies/ behandeling onmiddellijk 

na trauma en verdere opvolging 

 Het plaatsen van apicale plug met MTA, bio-

dentine of andere bioactive produkten. 

 Directe en indirecte capping met bioactive ce-

ment ( MTA, BIODENTINE, ..). 

 Regeneratie en apexificatie ( bij gearresteered 

wortelafvorming na trauma ). 

 Avitale bleking na een endodontische behan-

deling. 

uw partner in endodontie 

Beste collega, 

We willen u graag regelmatig op de hoogte houden van ons tandheelkundig aanbod.   

Tandartsen ► Claude Herman Celine Van Parys Gerrit Stege Femke Scholiers Jan De Clerck Margaux Mortier Charlotte Bulteel P. Van Ingelgem 

Wael Mansi Joke Vermeulen Sarah Van Severen Stomatoloog ► Dr. Björn De Neef Anesthesist ► Dr. Marlon Merhai Assistentes ► Esther Van Beem 

Sabrina Kuijl Shauny Scheers Hajnelka Haeck Kim de Blijzer Evy Vervaet Gerty Clottemans Steffi Vanherck Praktijkmngr. ► Eddy Weemaes 

narco 
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 Apicale microchirurgie 

 Alle behandelingen worden uitgevoerd onder 

rubberdamisolatie en met behulp van een mi-

croscoop. 

 Na een endodontische behandeling wordt de 

tand afgesloten met een tijdelijke glasionomeer-

vulling, wel worden de kanalen steeds afgeslo-

ten met een flowable composiet (SDR) om het 

risico op lekkage te vermijden.  

 Indien gewenst en bij voorkeur plaatsen wij reeds 

de definitieve composietvulling, biomemitische 

opbouw ( met kortvezel composiet) of met mini-

maal invasive indirekte restauratie ( onlay/

overlay). 

 Op uw vraag kan na de definitieve wortelka-

naalbehandeling in eenzelfde zittijd een glasve-

zelfstift met composiet opbouw geplaatst wor-

den. Zo staat een element reeds klaar voor toe-

komstig kroon- en brugwerk.  

Gerrit  voert sinds 2010 hoofdzakelijk 

endodontische behandelingen uit. 

Wael is  master in de endodontie en is deel-

tijds verbonden als assistent aan RUG Gent.   

Kim  is sinds 2015 uitsluitend 

assistente endodontie. 
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