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B E A U T Y

WITTER 
DAN WIT
“Witte tanden zijn een teken 
van goede gezondheid, wat 
je aantrekkelijker maakt”, 
ontdekte psycholoog  Colin 
Hendrie van de Leeds 
University. De kleur van je 
tanden is voornamelijk ge-
netisch bepaald en verschilt 
dus van mens tot mens. 
Verkleuringen kunnen ver-
schillende oorzaken heb-
ben. “Door slijtage wordt 
het onderliggende weefsel, 
het dentine, dat donkerder 
en geler is van kleur, meer 
zichtbaar”, legt tandarts 
Paule Peeters uit. “Dat 
gebeurt sowieso met het 
ouder worden. Maar ook 
tandenknarsen, het eten van 
zuur fruit, het drinken van 
frisdranken en regelmatig 
braken versnellen die slijta-
ge.” Koffie, thee, rode wijn 
of roken geven een externe 
verkleuring. “Die kan je 
tandarts meestal verwijde-
ren met een grondige pro-
fessionele reiniging.” Maar 
er zijn ook verschillende in-
terne oorzaken, weet Paule 
Peeters: “Donkere vullingen 
of een afgestorven tandze-

SMILE!
Tanden zijn als schoenen: het lijken details, maar ze maken óf kraken je look.  

Belangrijker nog: goede tanden zijn cruciaal voor een goede gezondheid.
D O O R  S O F I E  A L B R E C H T .

nuw die in het wortelkanaal 
blijft zitten, kunnen de tand 
van binnenuit blauw-grijs 
verkleuren. Bepaalde  
anti biotica (tetracycline)  
kunnen bij jonge kinderen  
(tot 12 jaar) de tanden bruin-
grijs verkleuren, wat pas 
zichtbaar wordt wanneer  
ze doorkomen. Net zoals 
witte vlekjes op de tanden, 
een aangeboren defect van 
het glazuur.”

DE AANPAK
Oppervlakkige verkleurin-
gen kun je proberen weg te 
poetsen met een witmaken-
de tandpasta. “Geen aanra-
der om vaak te gebruiken”, 
weet Paule Peeters. “Deze 
tandpasta’s zijn vaak te 
abrasief: ze doen het glazuur 
laagje per laagje sneller 
wegslijten. Interne verkleu-
ringen van het glazuur, als 
gevolg van tetracycline, een 
afgestorven zenuw of aan-
geboren donkerdere tanden, 
kun je enkel verbeteren door 
je tanden te laten bleken.” 
Het resultaat is niet altijd 
voorspelbaar en niet per-
manent. Bleken maakt de 
tanden immers poreuzer en 
(tijdelijk) gevoeliger. Daar-
om is het een goed idee om 
dat onder begeleiding van 

Volgens datingbureaus zijn mooie tanden een 
van je belangrijkste troeven. En dokters zien 
ze als dé basis van een goede gezondheid. 
Redenen genoeg dus om je gebit in orde te 

brengen - en beter vandaag nog dan morgen.

je tandarts te laten doen, 
vindt Paule Peeters. “Laat je 
tanden vooraf controleren. 
Je tandvlees moet gezond 
zijn en na een blokjesbrug 
moet je twee à drie maan-
den wachten vóór je veilig 
kunt bleken.” Ook is het zeer 
belangrijk dat je goede pro-
ducten op een juiste manier 
gebruikt. “Homebleaching 
is niet schadelijk en geeft 
op termijn geen problemen. 
Bleken geeft een verbetering 
van één à twee tinten. Het 
duurt twee tot vier weken 
voor je definitief resultaat 
ziet.” Wie geen geduld heeft, 
kan een stoelbleaching bij 
zijn tandarts boeken. “Dat 
geeft onmiddellijk wittere 
tanden, maar het resultaat is 
minder stabiel en moet ge-
volgd worden door een aan-
gepaste homebleaching. Dit 
is een agressievere aanpak 
en moet goed professioneel 
worden begeleid.”
Als bleken niet de gewenste 
resultaten geeft, kan er een 
facing worden geplaatst. 
“Dat is een dun schelpje in 
composietmateriaal (wat 
rechtstreeks wordt aange-
bracht) of porselein (wordt 
op maat gemaakt). Niet 
enkel de kleur, maar ook 
de vorm van de tand wordt 
aangepast”, legt Paule Pee-
ters uit.

HET PRIJSKAARTJE
• Bleken: voor een home-
bleaching moet je op € 300 
à € 350 rekenen, te verkrij-
gen via de tandarts. Een 
stoelbleaching met bijbe-
horende homebleaching 
kost € 500 à € 700.

• Composietfacings zijn 
meestal niet zo duur. Af-
hankelijk van de moeilijk-
heidsgraad schommelen 
de prijzen tussen de € 150 
à € 400. Maar composiet 
verkleurt en slijt sneller dan 
bijvoorbeeld porseleinen 
facings. Die zijn duurder 
omdat het porselein met de 
hand laagje per laagje wordt 
ingebakken. De ervaring van 
de tandtechnicus, de voor-
bereiding en het plaatsen 
is cruciaal. Reken op € 400 
tot € 1.000 per stuk, maar ze 
zijn kleurvaster en hebben 
een langere levensduur.

‘Home- 
bleaching is niet 
schadelijk en 
geeft op termijn 
geen problemen. 
Het duurt  
twee tot vier 
weken voor je 
definitief 
resultaat ziet’

DE GIDS NAAR  
GEZONDE TANDEN
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• Poets gedurende  
2 minuten met een zachte 
tot medium tandenbor-
stel. Niet te hard en met 
draaiende beweging. 
Elektronische borstels 
zijn een aanrader, omdat 
ze grondiger poetsen, bv. 
de Oral-B Genius 900 
(€ 299), met whitening-
functie en een app die het 
poetsen opvolgt.

• Tussen de tanden poet-
sen met tandenstokers, 
een interdentale borstel of 
flosdraad is minstens even 
belangrijk als een beurt 
met een tandenborstel.

• Een goede tandpasta 
bevat fluor om glazuur  
te versterken en is niet  
te abrasief.

• Laat elke zes maanden  
je tanden controleren,  
ook al heb je geen pijn.  
Zo kan meteen inge-
grepen worden vóór er 
problemen opduiken.

VERSLETEN, 
GEBARSTEN 
OF AFGE- 
BROKEN?
Versleten tanden zijn door 
hun grillige vorm niet alleen 
minder mooi om te zien. Ze 
kunnen ook gevoeliger zijn 
bij het eten of drinken van 
warme of koude dranken.

DE AANPAK
“Je kunt ontbrekende stuk-
jes aanvullen door facings 
(composiet of porseleinen 
schelpjes) op de tand te 
kleven. Grote schade vraagt 
om een overlay, een grote 
porseleinen restauratie die 
gekleefd wordt. Wanneer  
er erg veel weefsel verloren 
is, moet er een kroon wor-
den geplaatst.”

HET PRIJSKAARTJE
• Kronen en overlays  
varië ren van € 500 tot  
€ 650 per stuk.  

• Duurdere, mooiere res-
tauraties schommelen 
tussen de € 800 à € 1.200 
per stuk.

VUISTREGELS  
VOOR  
EEN STRALEND  
GEBIT

NETJES 
OP EEN RIJ
Wanneer boven- en on-
derkaak niet op elkaar zijn 
afgestemd of wanneer er te 
weinig plaats is in de mond, 
kunnen tanden scheefgroeien 
of elkaar overlappen.

DE AANPAK
“Met orthodontie (blokjes 
op de tanden of een uit-
neembare beugel) worden 
de tanden terug op hun 
plaats gezet in een periode 
van gemiddeld anderhalf tot 
twee jaar.” Het is de eerste 
keuze omdat die een levens-
lange oplossing geeft, vindt 
Paule Peeters. “Kleine af-
wijkingen kunnen eventueel 
gecorrigeerd worden met 
facings. Indien er ook spra-
ke is van een uitgesproken 
foute beet, wordt orthodon-
tie gecombineerd met een 
chirurgische correctie van 
het kaakbot.”

HET PRIJSKAARTJE
• Reken op € 2.500 à € 3.500 
voor orthodontie. Voor kin-
deren onder de 14 jaar wordt 
dat deels terugbetaald.

• Een chirurgische ingreep 
wordt grotendeels terug-
betaald.

TANDJE 
BIJSTEKEN
Ontbrekende tanden zijn 
niet alleen een esthetisch 
probleem, het kan ook het 
eten bemoeilijken. Wanneer 
tanden ontbreken, kunnen 
de omstaande tanden scheef 
gaan staan en kan de stevig-
heid van het bot en tand-
vlees verminderen.

DE AANPAK
Ontbrekende tanden kun 
je vervangen door een uit-
neembaar gebit, implanta-
ten of een klassieke brug. 
“Zo’n uitneembaar gebit kan 
wel mooi ogen, maar is min-
der comfortabel”, vindt Pau-
le Peeters. “Bij een klassieke 
brug worden de buurtanden 
afgeslepen om de huls met 
tussenliggende zwevende 
elementen te kunnen be-
vestigen. De levensduur van 
zo’n brug is gemiddeld 10 
à 15 jaar. Implantaten zijn 
een langdurige oplossing, 
waarbij de omstaande tan-
den niet bewerkt hoeven te 
worden, maar het is een chi-
rurgische ingreep die enige 
tijd vraagt. Pas wanneer de 
implantaten in het kaakbot 
zijn vastgegroeid en gene-
zen, kan de tand er bovenop 
geplaatst worden.”

HET PRIJSKAARTJE
Een uitneembaar gebit va-
rieert van € 800 tot € 1.000. 
Reken voor een klassieke 
brug op € 550 tot € 900 per 
tand. Implantaten kosten 
minstens € 2.000 per stuk.

Oral-B  
Genius 900  

(€ 299).


