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Esthetische
tandheelkunde
Bleken: voor stralend 
witte tanden

Cleyburch tandartsen. Gezond voor uw mond.

De rijke historie van de Cleyburch 
is gecombineerd met een moderne 
en vriendelijke uitstraling die past 
bij een tandartspraktijk van deze 
tijd. Er zijn verschillende praktijken 
in de Cleyburch gevestigd. 
De praktijk is van alle gemakken 
voorzien en biedt voldoende 
parkeergelegenheid voor haar 
bezoekers. Ook is de praktijk 
rolstoeltoegankelijk.

Alle facetten binnen de tandheel-
kunde komen bij de verschillende 
praktijken van Cleyburch tandart-
sen aan bod, zoals implantologie, 
kindertandheelkunde,
gebitsslijtage en mondhygiëne. 

Veel mensen willen graag wittere tanden. Goede behandelingen kunnen inderdaad tot verbluf-
fend mooie resultaten leiden. Tegelijkertijd kunnen onveilige bleekprocessen schade aanbrengen 
aan uw gebit en mond. Bleek uw tanden daarom altijd onder begeleiding van uw tandarts of 
mondhygiënist.



Bleken: voor stralend witte tanden.
Veel mensen willen graag wittere tanden. Goede behandelingen kunnen inderdaad tot verbluf-
fend mooie resultaten leiden. Tegelijkertijd kunnen onveilige bleekprocessen schade aanbren-
gen aan uw gebit en mond. Bleek uw tanden daarom altijd onder begeleiding van uw tandarts of 
mondhygiënist.

De eerste controle
Allereerst gaan we uw gebit bekijken en beoordelen. Zo kunnen we vaststellen of uw tanden 
gezond en vrij van gaatjes zijn en dat uw vullingen niet lekken. Daarna wordt de huidige kleur 
van uw tanden beoordeeld. Wat is de oorzaak van de verkleuring? Zijn er veel donkere vullingen 
in uw mond? Heeft u veel kronen en bruggen? Vullingen, facings (een schildje van porselein of 
composiet), kronen en bruggen kleuren tijdens een bleekbehandeling namelijk niet mee. Zijn 
ziekten of medicijnen de oorzaak? Zijn uw tanden goed schoon? Op basis hiervan gaan we 
beoordelen of bleken voor u zinvol is en of u het gewenste resultaat zult bereiken.

Hoe werkt het bleken?
Wittere tanden krijgen kan met behulp van een zogeheten bleeklepel, een bitje van een zachte 
kunststof, dat specifiek voor uw gebit gemaakt wordt. Dat is belangrijk, want dan past de lepel 
goed en wordt uw tandvlees goed beschermd tegen de blekende stof (peroxide). Meestal zult u 
de bleeklepel ’s nachts dragen, of tweemaal een halfuur overdag. Afhankelijk van de verkleuring 
ziet u na enkele dagen of weken resultaat. Dit werkt vooral goed bij egale, niet al te ernstige 
verkleuringen. Wilt u een lokale verkleuring verhelpen, bijvoorbeeld omdat u een dode tand 
heeft, dan gebeurt dat vaak bij ons in de praktijk. Hier kunnen wij werken met aanzienlijk hogere 
concentraties peroxide. 

Het resultaat
Het bleekresultaat verschilt voor iedereen. De basiskleur van uw tandbeen bepaalt voor een 
belangrijk deel het uiteindelijke resultaat. En die basiskleur is bij iedereen anders. Het bleekre-
sultaat is soms niet blijvend. In een aantal gevallen komt de verkleuring na een paar jaar weer 
terug. De vorming van tandbeen gaat namelijk gewoon door. Ook gebleekte tanden zullen, net 
zoals niet-gebleekte tanden, op den duur verkleuren door veroudering. Dit proces gaat sneller 
als u rookt of bepaalde voedingsstoffen veel gebruikt. Het effect van langdurig of herhaald ble-
ken op het tandweefsel is niet helemaal bekend.

Alternatieven voor bleken
Om wittere tanden te krijgen, is bleken niet altijd de enige of beste oplossing. Misschien is in 
uw geval een facing bijvoorbeeld een beter optie. Wij bekijken graag samen met u wat de beste 
aanpak is om het door u gewenste resultaat te bereiken. Verkleuringen als gevolg van ziekten en 
medicijnen vragen vaak om een speciale behandeling. 

Wilt u weten of u door middel van bleken uw gebit kunt verfraaien? Maak voor goed advies een 
afspraak met uw tandarts.
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