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Bleken



´Samen werken aan gezonde tanden´ is al vanaf 
de start van onze praktijk in 2000 onze leus. 
Ons team helpt u zorgen voor een gezond en 
functio-neel gebit. Juist door onze samenwerking 
hebben we ons in verschillende tandheelkundige 
behandelingen kunnen specialiseren. Hierdoor 
kunt u bij Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk terecht 
voor tandheelkundige zorg van a tot z. 
Samenwerken doen we ook graag met ú! Daarom 
informeren we u niet alleen persoonlijk maar 
ook via onze folders. In deze folder geven we 
informatie over het bleken van tanden en kiezen.

De kleur van uw tanden
Niet iedereen heeft dezelfde kleur tanden. 
Sommige mensen hebben van nature witte 
tanden, andere juist gele. Veel mensen vinden 
verkleuringen lelijk en willen daarom hun tanden 
laten bleken.

Tanden en kiezen zijn opgebouwd uit tandbeen 
en glazuur. De kleur en de dikte van het tandbeen 
is erfelijk bepaald. Daarom heeft de één wittere 
tanden dan de ander. 

De kleur van tanden en kiezen kan door een aantal 
oorzaken veranderen, bijvoorbeeld een dode tand, 
veroudering, een ongeval, medicijngebruik of 

ontwikkelingsstoornissen.
Bleken
Door een behandeling met speciale bleekmiddelen 
kunnen tanden witter worden gemaakt. Welke me-
thode en welke stoffen hiervoor moeten worden 
gebruikt hangt af van de oorzaak van de verkleuring.
Er zijn twee methoden van bleken, namelijk het ble-
ken van binnenuit bij een verkleurde dode tand en 
het bleken van buitenaf bij een verkleurde levende 
tand.

Bleken van binnenuit
Wanneer een dode tand na een 
wortelkanaalbehandeling is verkleurd, kan deze van 
binnenuit worden gebleekt. De tandarts verwijdert 
eerst de vulling uit de tand. In de tand wordt dan 
een papje met een bleekmiddel aangebracht. 
Daarna wordt de tand afgesloten met een tijdelijke 
vulling. Deze behan-deling moet, afhankelijk van 
het gewenste resultaat, een aantal malen worden 
herhaald. Als u tevreden bent met de kleur wordt de 
tand met een definitieve vulling afgesloten.

Bleken van buitenaf
Levende tanden worden van buitenaf gebleekt. Dit 
kan op twee manieren: bij de tandarts of door een 
behandeling thuis.

Bleken door de tandarts
De tand wordt door de tandarts van buitenaf 

gebleekt met waterstofperoxide. Hiervoor 
wordt eerst een rubberen lapje aangebracht, 
zodat alleen de tanden worden behandeld. 
Met een speciale lamp wordt de aangebrachte 
waterstofperoxide verwarmd om het bleekproces 
te versnellen. Afhankelijk van het resultaat 
moet de behandeling een aantal keren worden 
herhaald.

Thuis bleken
Voor deze methode maken we een bleeklepel. 
Deze lepel is gemaakt van zachte kunststof 
waarin een gel aangebracht is. Uit deze gel komt 
gedurende een aantal uren waterstofperoxide 
vrij. Afhankelijk van de verkleuring is er 
voldoende resultaat na enkele dagen tot weken.

Na beide methoden, bleken door de tandarts 
en thuis bleken, kunnen de tanden gevoelig 
worden. Dit gaat vanzelf over.

Resultaat van het bleken
Het bereikte resultaat is meestal niet blijvend. 
Na ongeveer een jaar zullen de tanden weer 
gaan verkleuren. Na ongeveer drie jaar zal 
de behandeling misschien moeten worden 
herhaald.
 


