
 

 

 

 

De kracht van een stralende lach! 

- Tandartsenpraktijk Epe biedt u de mogelijkheid om uw tanden te bleken - 
 

Voor een optimaal resultaat van het bleken van de tanden, is voorafgaand (meestal) een gebitsreiniging 
noodzakelijk. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, worden de kosten van deze reiniging 
vaak vergoed. Voor meer informatie over vergoedingen adviseren wij u uw verzekering te raadplegen. 
Kostenindicatie gebitsreiniging: € 81,12*  

 

Optie 1 

Via onze praktijk kunt u een thuisverpakking aanschaffen. Deze verpakking bevat bleekmiddel met 

6% waterstofperoxide inclusief 8 kant en klare bleeklepels, goed voor 8 x bleken. 

Een bleeklepel is de mal waarmee u de blekende gel op de tanden aanbrengt (ook wel bitje genoemd). 

Kosten: € 125,- 
 

Optie 2 

Een uitgebreide optie op maat, inclusief 2 bezoeken aan één van onze behandelaars. 

Bij de 1ste afspraak wordt er een afdruk gemaakt van uw gebit voor de bleeklepels. Deze worden gemaakt van 

een zachte kunststof, specifiek voor uw gebit, waarmee tijdens de behandeling uw tandvlees wordt 

beschermd tegen de blekende stof in de gel die wordt gebruikt.  

Deze gel bevat 16% Carbamide Peroxide en 5,8% waterstofperoxide en is daarmee krachtiger dan optie 1. 

Bij de 2e afspraak zal u worden uitgelegd hoe het bleken in zijn werk gaat. U krijgt daarna de op maat 

gemaakte bleeklepels en de blekende gel mee naar huis. Deze bleeklepels zijn ook geschikt voor hergebruik 

op een later moment, indien u nogmaals uw tanden zou willen bleken. 

Kosten: € 332,18 
 

  Houdt u er rekening mee dat uw gebit tijdelijk gevoeliger wordt. 

  Tijdens de periode van het bleken wordt afgeraden sterk gekleurde voeding te nuttigen, zoals kerrie, 

rode wijn, rode bieten, spinazie, tomatensaus etc. 

  De kleur van uw gebit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals eet- en drinkgedrag, maar ook roken 

is van grote invloed. Helaas kunnen wij dan ook geen garantie bieden voor de duur van het resultaat. 

Voor vragen en voor het maken van een afspraak, zijn wij telefonisch te bereiken op 0578 - 613870 of per  

mail via info@tandartsenpraktijkepe.nl. Onze baliemedewerkers staan u graag te woord. 
 

Team Tandartsenpraktijk Epe 
 

 
 
 
 
 
* Dit zijn de kosten van een standaard gebitsreiniging van ca. 30 minuten. Afhankelijk van de status van uw gebit kan dit bedrag 

hoger of lager uitvallen. 
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