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BlueM
Behalve de werking van GOX, glucose-oxidase uit honing 
en xylitol, speelt mogelijk ook lactoferrine, een ontste-
kingsremmend eiwit, een belangrijke rol. Het is bij mijn 
weten voor het eerst in de tandheelkunde dat op non-
operatieve wijze een dergelijke botregeneratie is gezien 
en is vastgelegd op röntgenfoto’s. Mogelijk is hier 
sprake van een revolutionaire ontwikkeling. Tot nu toe 
was stabilisering van de bestaande parodontale situatie 
op botniveau bij natuurlijke elementen en implanta-
ten vaak het best haalbare resultaat. Op RTL4 bij Life 
is Beautiful was op 27 april het verhaal over BlueM te 
zien, evenals op vier secondscreens op de website van 
RTL4. Dit is terug te zien op programma gemist RTL4 Life 
is Beautiful aflevering 15.

Casus
Bij een man van 59 jaar waren lokaal parodontale pro-
blemen t.p.v. de 36. Op afbeelding 1 is distaal van de 36 
duidelijk een triangulair botdefect te zien. De gemeten 
pocketdiepte betrof op dat moment 8 mm. Bij deze 
patiënt is aanvankelijk een initiële parodontale behan-
deling gedaan met scaling en rootplaning. Aansluitend 
daarop heeft instructie plaatsgevonden om op de plek 
met het triangulaire botdefect dagelijks de BlueM Oral 
Gel aan te brengen in de pocket met een 2,5 ml Terumo 
spuit met daarop een plastic Ultradent Capillary tip. 
Deze tip is diep in de pocket aan te brengen, flexibel en 
er kan een stukje van worden afgeknipt om de gel beter 
uit te laten stromen. De gel wordt na applicatie in situ 
gelaten. Het beste is om de gel ‘s avonds na het tanden-
poetsen aan te brengen, omdat de gel dan het langst in 
de pocket aanwezig blijft. 
Op afbeelding 3 van een jaar later, is duidelijk een 
mooie botingroei in het triangulaire gebied te zien. De 
pocketdiepte is tot 4 mm gereduceerd. Het botniveau 
distaal is weer op gelijke hoogte als de bothoogte mesi-
aal. Dit resultaat is te danken aan volledige coöperatie 
van de patiënt en het dagelijks gebruik van zowel de 
BlueM tandpasta, de BlueM mondspoeling en de lokale 
applicatie van de BlueM Oral Gel die een 5x hogere 
concentratie natuurlijke zuurstof bevat dan de beide 
andere producten. 

Natural oxygen 2

In navolging op het in het vorige nummer versche-
nen artikel over de werking van de BlueM produc-
ten op basis van natuurlijke zuurstof, volgt een 2e 
patiëntencasus die de regeneratieve werking van 
BlueM overtuigend illustreert.

Mondspray
Zeer handig  voor de patiënt is ook de BlueM mond-
spray, dat in kleine broekzak sprayflacons wordt 
geleverd, ideaal voor in het damesenveloppetasje zodat 
je nooit meer onzeker hoeft te zijn over een onfrisse 
adem. Ook voor tandartsen zelf en het personeel goed 
te gebruiken. Zowel de tandpasta, het mondspoelmiddel 
als de mondspray hebben de kenmerkende frisse smaak 
van Wintergreen oil.

Ontwikkelingen
Op dit moment wordt o.a. voor patiënten met gegene-
raliseerde paroproblematiek  gewerkt aan de ontwik-
keling van een BlueM Foam die in fluoridelepeltjes 
kan worden aangebracht en zo in de mond een aantal 
minuten kan inwerken. Dit kan dagelijks worden her-
haald, waardoor de natuurlijke zuurstof nog beter over 
een groter oppervlak in de mond kan worden verdeeld. 
Eveneens is er een endospoelvloeistof  in de maak met 
een hogere concentratie zuurstof, gelijk aan die van 
de Oral Gel. De Oral Gel wordt in endodontologische 
kringen op dit moment ook gebruikt voor insluiting 
in de kanalen tussen twee behandelingen in en heeft 
daarmee een uitstekende desinfecterende werking 
tegen anaërobe bacteriën. Dat met de BlueM producten 
een heel scala aan nieuwe mogelijkheden voor de (bio-)
tandarts binnen handbereik liggen, mag wel duidelijk 
zijn. In september van dit jaar wordt een avond door 
de NVBT georganiseerd waarin o.a. de bedenker van de 
zuurstofbehandeling, mond-, kaak- en aangezichtschi-
rurg Peter Blijdorp, de werking en de geschiedenis van 
BlueM verder uit de doeken zal doen.
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Afb. 2: Terumo spuitjes met 
plastic Ultradent Capillary tips


