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Bleken

tanden en kiezen eromheen zelfs meer opvallen na het 

Is thuisbleken onder begeleiding van de tandarts of 
mondhygiënist schadelijk voor mijn tanden?

be handeling is het gebruik van 
deze producten, evenals roken, 

Kan ik ook zelf mijn tanden bleken? 

doen zonder het deskundige advies of een behandeling 

Welk resultaat zal het bleken opleveren?

De basiskleur van het tandbeen bepaalt voor een belang

 

 
 

Kan ik met ‘whitening‘ tandpasta’s mijn tanden  

 

kun je dus makkelijker verkleuringen op het oppervlak  

 



tanden zijn populair en het aanbod om ze te krijgen is 

binnen een uur. Tanden wit maken met behulp van bleek-

Onveilige bleekprocessen kunnen schade aanbrengen aan 
je mond. Sinds 2011 verbiedt de Europese wetgeving agres-
sieve bleekmiddelen met meer dan 60% waterstofperoxide.  
Overweeg je een bleekbehandeling? Bespreek je wensen 
en de mogelijkheden met je tandarts of mondhygiënist. 

 

je tandarts of mondhygiënist!

De kleur van je tanden
 

hebben tanden en kiezen niet allemaal dezelfde kleur en 

kleur en de dikte van het tandbeen zijn vooral bepalend voor 

den hebben een dikkere laag tandbeen dan de overige tanden 

In uitzonderlijke gevallen kunnen ziekten of medicijnen,  

Verkleuringen

genotmiddelen 
de tand binnen
dringen zien de 
tanden er don

gebeurt onder 
andere door 
roken en door het 
eten en drinken 

 
 

 
 

Dode tanden (meestal als gevolg van een val of klap) kunnen 
 

Dode tand vertoont 

donkere verkleuring.

Witte tanden, ook voor mij?

Die moet vaststellen of je tanden gezond en vrij van gaatjes 

kleuren niet mee en kunnen na het bleken op een storende 

Bleekmethoden

Bleken van buitenaf bij gezonde tanden 
Thuisbleken onder begeleiding van de tandarts 
of mondhygiënist

tandoppervlak of vind je de kleur van de tand te donker, 

cus in het tandtechnisch laboratorium een bleeklepel van 
een zachte transparante kunststof, die precies over je gebit 

dragen, krijg je de bleeklepel en enkele spuitjes bleekgel 

de bleeklepel met de gel (meestal ‘s nachts) moet dragen 

 

Raadpleeg je tandarts of mondhygiënist als deze klacht 

Bleken van binnenuit bij ‘dode’ tanden
 

 
 

hij de tand af met een 

Van de tandarts of mondhygië-

bleeklepel en de gel met de  

blekende werking mee naar huis

Versnelde bleekbehandelingen

 

 

Vragen en antwoorden over bleken

Wat gebeurt er met je tanden als je ze bleekt?

 

 

 

Hoe lang duurt een bleekbehandeling?
De lengte van een bleekbehandeling hangt af van de  

 

met de thuisbleekmethode onder 

supervisie van de tandarts 

Kun je alle tanden en kiezen bleken?

(een schildje van porselein of composiet), kronen en  


