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´Samen werken aan gezonde tanden´ is al 
vanaf de start van onze praktijk in 2000 onze 
leus. Ons team helpt u zorgen voor een ge-
zond en functioneel gebit. Juist door onze 
samenwerking hebben we ons in verschil-
lende tandheelkundige behandelingen kunnen 
specialiseren. Hierdoor kunt u bij Bouriciuslaan 
Tandartsenpraktijk terecht voor tandheelkun-
dige zorg van a tot z. 
Samenwerken doen we ook graag met ú! 
Daarom informeren we u niet alleen persoon-
lijk maar ook via onze folders. In deze folder 
geven we informatie over sealen.

Wat is sealen?
Het Engelse woord ´sealen´ betekent afdekken 
of verzegelen. Bij de tandarts betekent sealen 
dat de putjes en groeven in de kauwvlakken 
van de kiezen worden afgedekt met een dun 
laagje kunsthars. Zo´n afdeklaagje heet een 
sealant.

Waarom sealen?
In de kauwvlakken van de kiezen kunnen zich 
bacteriën en voedselresten nestelen. Deze zijn 
vaak moeilijk te verwijderen, omdat de haren 
van de tandenborstel niet tot onderin de putjes 
en groeven komen. Hierdoor kunnen daar 
gaatjes ontstaan. Sealen gebeurt vooral bij 
kinderen. Meestal wordt een kies geseald kort 
nadat de blijvende kies is doorgebroken. Dan is 
namelijk de kans op gaatjes het grootst!

Ook als er fluoride wordt gebruikt is het ver-
standig om te sealen. Fluoride werkt namelijk 
vooral op de  gladde vlakken van een tand of 
kies en minder goed in de groeven en putjes.

Hoe verloopt de behandeling?
Eerst wordt de kies goed schoongemaakt met 
een borsteltje of een instrument. Om contact 
met speeksel te voorkomen, wordt de kies 
drooggelegd met wattenrollen of een rub-
beren lap. De sealant hecht het beste vast aan 
een ruw oppervlak. Om het kauwvlak ruw te 
maken, wordt met een penseeltje of een spuit 
een zuur aangebracht. Na ongeveer 15 se-
conden wordt dit zuur weggespoeld en wordt 
de kies weer goed drooggemaakt. Nu kan de 
kunststoflak met een kwastje aangebracht op 
het kauwvlak. De lak wordt vanzelf hard, of 
wordt hard gemaakt door er met een blauwe 
lamp op te schijnen. Sealants blijven over het 
algemeen jaren zitten.

Het aanbrengen van een sealant doet geen 
pijn. Voor een goed resultaat is het wel be-
langrijk dat kinderen hun mond goed open 
kunnen houden. De behandeling kan een zure 
nasmaak in de mond geven. 


