
Tinten lichter
Naar de tandarts gaan is zelden een feest. Tenzij het doel een stralende glimlach ‘halen’ is bij Kleinsman Dental Center 

in Bocholt. Bovendien doet weinig hier denken aan een reguliere tandartspraktijk. De designinrichting van de sfeervolle 

wachtkamer, de vriendelijke ontvangst van de – Nederlands sprekende – medewerksters en het gastvrije onthaal met een 

heerlijke cappuccino doen het eventuele laatste restje stress snel verdwijnen. Op naar de behandelkamer voor een mooi stel 

witte(re) tanden!
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Mondhygiëniste Melinda Kamperschroer is degene die bij mij de geko-
zen Zoom behandeling gaat uitvoeren. Ze verontschuldigt zich bij het 
voorstellen direct voor haar gebrekkige Nederlands -dat beter blijkt dan 
van menige Nederlander- en verzoekt me haar te volgen naar de be-
handelkamer in de eigen, nieuwe mondhygiëne afdeling: Studio Kleins-
man. Een lichte ruimte met veel glas, waardoor ik een prachtig uitzicht 
heb op het water beneden. Veel tijd om daarvan te genieten heb ik 
echter niet. Melinda start met haar uitgebreide uitleg over haar aanpak 
en de procedure. Voor we beginnen worden door een tandtechnieker 
en door de fotograaf eerst nog een aantal ‘voor’ foto’s van mijn gebit 
gemaakt. Zo kunnen we straks mooi het verschil zien. Als de fotosessie 
voorbij is begint Melinda aan haar –dankbare - taak.

Voordat de tanden witter gemaakt gaan worden, wordt eerst zorgvul-
dig het gebit gereinigd en ontdaan van eventuele koffie- en theeaanslag 

etc. Daarna wordt het geheel nog gepolijst. Dan volgt de overstap naar 
de Zoom behandeling. Door een lipspanner worden alle tanden goed 
toegankelijk voor de behandeling. Die start met het afdekken van de 
lippen en het tandvlees met een soort rubberlaagje. Dit om mogelijke 
beschadiging te voorkomen. Vervolgens strijkt Melinda mijn onder- en 
boventanden in met een bleekgel met daarin 25% waterstofperoxide. 
Het instrijken gaat tot zover het ‘zicht’ rijkt. Dat wil zeggen de achterste 
kiezen worden niet meegenomen. 

Tot 8 tinten lichter
Als de bleekgel op de tanden is aangebracht wordt de Zoom Lamp 
exact gepositioneerd en de tanden met behulp van licht gebleekt. Het 
licht van deze lamp ondersteunt namelijk het activeringsproces van de 
bleekgel, zonder dat de tandstructuur daarbij wordt aangetast. In ses-
sies van vijftien minuten kan dit tot maximaal vier keer, afhankelijk van 
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de gewenste bleking en het te behalen resultaat. Met de Zoom white-

ning behandeling kunnen de tanden tot wel 8 tinten lichter worden 

gemaakt. Ik kies er echter voor om na 2,5 sessie te stoppen. Ik vind het 

resultaat dan fraai genoeg: ik wil geen te witte ‘Hollywood’ tanden in 

mijn mond. Lichter, maar natuurlijk is mijn wens. En daaraan is ruim-

schoots voldaan. Het prettige is dat Melinda na elke sessie laat zien wat 

er met de tanden is gebeurd. Zo hou je zelf de vinger goed aan de pols 

m.b.t. het gewenste effect. Ook dat is Kleinsman: de klant blijft koning!

Pijnloos

Melinda informeert voor de behandeling of ik preventief wellicht een 

pijnstiller wil hebben voor als het toch pijn mocht doen. Ik besluit hem 

niet te nemen om een goed ervaringsverhaal te kunnen maken. De 

behandeling verloopt in mijn geval echter geheel pijnloos en op een 

enkele pijnscheut tijdens de twee dagen erna, heb ik ook geen napijn. 

Al met al dus een zeer aangename en snelle behandeling met een fraai 

resultaat. Het is overigens wel van belang om de 48 uur na de behande-

ling vlekkende stoffen als koffie, thee, tabak, rode wijn etc. te mijden. 

Dat hebben we er graag voor over…

Exclusief bij Kleinsman: SUPERSMILE

Voor wie zijn tanden verantwoord thuis wil bleken of wie lan-
ger profijt wil van de Zoom behandeling is er SUPERSMILE. 
Een uit Amerika afkomstig systeem van tandpasta met verster-
kende pasta die uw tanden lichter maakt en/of uw behandel-
de tanden langer op het gewenste niveau houdt. Gebaseerd 
op het gepatenteerde Calprox dat op zachte wijze tanden 
witter maakt door het proteïne pellicle waarop zich vlekken 
en plak hechten te elimineren. SUPERSMILE is in losse compo-
nenten en complete pakketten exclusief te koop bij Kleinsman 
Dental Center en ook te bestellen via: 
www.supersmile.nu.

“ H e t  l i c h t  v a n  d e  Z o o m  l a m p 
o n d e r s t e u n t  h e t 

a c t i v e r i n g s p r o c e s  v a n  d e  b l e e k g e l , 
z o n d e r  d a t  d e

t a n d s t r u c t u u r  d a a r b i j  w o r d t  a a n g e t a s t ”

in twee uur tijd
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