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Ontwikkeling van BlueM 
De BlueM producten zijn ontwikkeld door een team 
van implantologen, kaakchirurgen en tandartsen on-
der leiding van Dr. Peter Blijdorp, kaakchirurg.
In eerste instantie werd de BlueM zuurstofgel voorna-
melijk gebruikt bij de grotere maxilla-reconstructies 
met bot uit de crista iliaca. Bij deze reconstructies 
kwam het regelmatig voor dat botverlies optrad door 
dehiscenties en necrose van het blootliggende bot. Bij 
pogingen dit botverlies tegen te gaan, werd gebruik 
gemaakt van de BlueM oral gel. Dit bleek erg goed 
te werken. Opvallend was dat er minder complica-
ties voorkwamen en dat het genezingsproces sneller 
verliep. 

Natuurlijke zuurstof
De verklaring voor de werking van BlueM komt voort 
uit onderzoek naar de effecten van zuurstof op 
weefsels en bacteriën. Met name de onderzoeken die 
gehouden zijn naar de toepassingen van de hyperbare 
zuurstoftank en de effecten van zuurstof op anaërobe 
bacteriën ondersteunen de werking van BlueM. Zuur-
stof wordt in de geneeskunde al meer dan honderd 
jaar gebruikt. Pure zuurstof is in feite een medicijn en 
zorgt o.a. voor:

BlueM

Werking
De effectiviteit van BlueM is het resultaat van de wis-
selwerking van de verschillende ingrediënten. BlueM 
bevat actieve ingrediënten uit o.a. honingenzymen 
en natriumperboraat, waarbij zuurstof vrijkomt zodra 
het in contact komt met lichaamsvocht, zoals speek-
sel. Deze zuurstof dringt diep door in de weefsels en 
komt op plaatsen waar het echt nodig is. Dit houdt de 
pockets van tanden, kiezen en implantaten schoon en 
vrij van schadelijke bacteriën. De hoeveelheid zuurstof 
die hierbij ontstaat is een concentratie die thera-
peutisch is voor het lichaam. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld pure natriumperboraat waarbij er een 
kortdurende explosie aan zuurstof ontstaat die geen 
therapeutische werking heeft. 
De honingenzymen hebben een antiseptische en 
ontstekingsremmende werking¹. Het Glycose Oxidase 
systeem wordt in werking gezet. Hierdoor bestrijdt 
BlueM bacteriën die tandplak, gingivitis en parodonti-
tis veroorzaken. Daardoor blijft de gingiva in optimale 
en gezonde conditie. Bovendien zorgt BlueM voor 

De BlueM mondverzorgingsproducten zijn geba-
seerd op het vrijkomen van natuurlijke zuurstof 
en is nu enige jaren op de markt. Wij gebruiken 
het in onze praktijk en onze patiënten doen er 
hun voordeel mee. Wat is er zo bijzonder aan 
deze producten?

neovascularisatie

het opruimen van toxinen 

stimulatie van de vorming van nieuwe bloedcellen

Natural oxygen

toename van de aanmaak van stamcellen 

snellere genezing

antibacteriële werking

anti-histamine werking

anti-mycotische werking
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de aanmaak van nieuwe bloedvaten en herstelt het 
beschadigde cellen rondom implantaten en natuurlijke 
elementen. 
Naast de zuurstofbevattende component zijn er ook 
andere stoffen in BlueM die antibacterieel werken, 
bijvoorbeeld xylitol. Xylitol is een natuurlijk extract 
van berkenschors. In recente studies is aan xylitol 
een antibacteriële werking voor o.a. Porphyromonas 
gingivalis toegekend². De antibacteriële werking wordt 
verder onder andere toegeschreven aan een verhoog-
de osmotische waarde. 

BlueM producten
Naast de BlueM tandpasta is er ook een mondspoel-
middel, een endospoelvloeistof, een oral gel en een 
mondspray verkrijgbaar. De endovloeistof heeft een 
twee maal hogere zuurstofconcentratie dan het mond-
spoelmiddel en de oral gel heeft een vijf maal hogere 
zuurstofconcentratie dan de tandpasta.
BlueM tandpasta heeft een neutrale pH-waarde en 
bevat geen schurende bestanddelen of micro-plastics. 
Hierdoor ontstaat er geen schade aan tand- en im-
plantaatoppervlakken. BlueM bevat geen fluoride. De 
tandpasta en de mondspoeling hebben de kenmer-
kende frisse smaak van wintergreenoil (Gaultheria 
procumbens) en hebben een turquoise kleur.

Casus
Een 39 jarige man meldde zich als nieuwe patiënt in 
onze praktijk. Bij intraoraal onderzoek bleek een peri-
implantitis van de 36 met botverlies en enige mobili-
teit (afb. 1).      
Na mondhygiëne begeleiding werd het parodontium 
rond de 36 gecuretteerd en behandeld met BlueM 
oral gel. Hiertoe werd een protocol gebruikt waarbij 
eerst 1x per week en daarna 1x per twee weken oral 
gel diep rondom het implantaat met een spuitje werd 

aangebracht. Na één minuut werd de gel weggespoeld 
met NaCl, daarna werd opnieuw gel aangebracht en in 
situ gelaten. De patiënt werd geïnstrueerd 2 dd. met 
BlueM tandpasta te poetsen, 2 dd. met BlueM spoel-
middel te spoelen en 1 dd. BlueM Oral Gel met een 
rager het gebied rondom het implantaat in te smeren 
(s’avonds na het spoelen). Na drie maanden is het pro-
fessioneel inspuiten van de gel naar 1x per drie  maan-
den  teruggebracht, waarbij de patiënt zelf wel door 
moest gaan met het bovenstaande protocol. Na een 
jaar werd opnieuw een röntgenfoto gemaakt (afb. 2).
          
Hierop is duidelijk nieuwe botgroei in verticale zin 
waarneembaar. De pocketdiepte reduceerde van 
negen naar vier. De roodheid en de zwelling van het 
peri-implantaire weefsel is verdwenen, de gingiva ligt 
weer strak om het implantaat, er is geen bloeding bij 
sonderen en geen mobiliteit meer van het implantaat. 
De ervaringen in onze praktijk met BlueM zijn zo-
danig dat wij hier een duidelijke meerwaarde voor 
de mondgezondheid aan toekennen. Vermindering 
van de hoeveelheid plaque en tandsteen, zichtbare 
verbetering van de conditie van de gingiva, enorme 
ondersteuning voor de behandeling van parodontale 
problemen en peri-implantitis, vermindering van afte-
vorming, koortslip, frissere adem en bevordering van 
de wondgenezing. 
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Afb. 1: Situatie voor behandeling Afb. 2: Situatie na behandeling


