INVISALIGN
Wat is INVISALIGN? Dankzij digitale 3D-beeldvormingstechnologie toont Invisalign je volledige
behandelingsplan, van de oorspronkelijke positie van je tanden naar de gewenste eindpositie. Daarna
wordt een reeks doorzichtige aligners gemaakt om de tanden langzaam te verschuiven. Elke aligner
wordt 1 week gedragen voor hij wordt vervangen door de volgende in de reeks, telkens een stapje
dichter bij de vooropgestelde eindpositie. Als aan het eind van de behandeling blijkt dat niet het gewenste
resultaat is gehaald, dan is er een mogelijkheid tot een refinement. Bij een invisalign lite behandeling kan dit 1
keer, bij een invisalign full kan dit 3 keer.
Hoe werkt Invisalign? Invisalign-aligners verplaatsen de tanden via een reeks nauwkeurig
gecontroleerde bewegingen. In elke fase zullen dus slechts bepaalde tanden kunnen bewegen, volgens
het Invisalign-behandelingsplan voor die fase zijn gepland. Dit resulteert in een efficiënte manier van
kracht uitoefenen.
Hoe lang duurt de Invisalign-behandeling? De behandelingsduur is afhankelijk van de complexiteit van
de behandeling en is vaak vergelijkbaar met die van traditionele beugels. Tijdens je consultatie zal de
orthodontist je meer gedetailleerde informatie geven. Een lite behandeling is maximum 7 maanden.
Is de Invisalign-behandeling pijnlijk? Sommige mensen ervaren een drukkend gevoel wanneer ze een
nieuwe set aligners plaatsen. Dit is normaal en een teken dat de aligners hun werk doen. Dit gevo el gaat
na enkele dagen voorbij.
Wat als een attachment eraf breekt? Als een attachment eraf breekt geeft u zo spoedig mogelijk aan
de praktijk door aan welk aligner u toe bent i.v.m. het bestellen van een nieuw attachment template. Losse
attachments moeten zo spoedig mogelijk worden teruggeplaatst om de behandelduur niet te storen/vertragen.
De eerste keer zal dit gratis zijn. Elke volgende keer zullen er kosten in rekening worden gebracht. Wees dus
voorzichtig!
Bestaat er een hulpmiddel om te weten wanneer ik van aligner moet veranderen? Het bestaat
bijvoorbeeld een app ‘Invisatime’ genoemd die u op uw smartphone kan downloaden om te weten
wanneer u van aligner moet veranderen.
Wat als een aligner breekt? Als een aligner breekt dan probeert u om de volgende aligner te dragen en draagt
u deze dus langer. Een gescheurde aligner kunt u gewoon blijven gebruiken.
Mag is flossen? Tussen de tanden moet er ook gereinigd worden. Bovendien is flossen heel belangrijk tijdens
een Invisalign behandeling! Door elke dag 2 maal te flossen, worden kleine ruimten tussen uw tanden gemaakt
en zal je gebit geleidelijk verschuiven naar het gewenste resultaat.
Is na de Invisalign-behandeling een retainer nodig? Het dragen van een retainer na een orthodontische
behandeling is een belangrijke stap. Het houdt de tanden stabiel in de nieuwe positie. Als je wilt dat je
tanden hun ideale positie behouden, kun je het beste een retainer dragen. In veel gevalle n zal je laatste
aligner een tijdelijke retainer zijn, tot je retentie-optie wordt bepaald.
Zijn bruggen een factor in de Invisalign-behandeling? Omdat bruggen twee of meer tanden stevig met
elkaar verbinden, bieden ze een aanzienlijke weerstand bij tandb eweging. Tijdens de controle zal de
orthodontist nagaan of bruggen een factor zijn in je behandeling.

Orthodontie Van Elst
3-09092-47-007
www.orthodontievanelst.be
ortho.vanelst@gmail.com

Kasteelstraat 1/1A
1700 Dilbeek
België
Tel 02 567 29 19

Zijn kronen een probleem bij de Invisalign-behandeling? Kronen zijn vaak geen probleem voor de
Invisalign-behandeling. Soms worden bij Invisalign-behandeling kleine tandkleurige composieten
(attachments) aan een tand bevestigd om bepaalde bewegingen mogelijk te maken. Het is moeilijker om
ze aan kronen te bevestigen. In deze gevallen moet de locatie van de kr onen precies worden bepaald.
Uw orthodontist kan meer advies geven.
Mijn tanden zijn verschoven na verwijdering van de beugel. Kan Invisalign -behandeling dit corrigeren?
Veel Invisalign-patiënten ondergingen in het verleden een behandeling met beugels, va ak in hun jeugd.
Invisalign kan de verschuiving - vaak terugval genoemd - in de meeste gevallen corrigeren.
Ik draag nu een beugel. Kan ik overschakelen naar een Invisalign -behandeling? Ja, veel patiënten worden
behandeld met een combinatie van beugels en het Invisalign-systeem.
Zijn er beperkingen met betrekking tot wat ik mag eten tijdens een behandeling? Nee. In tegenstelling
tot traditionele draden en beugels, kunt u met het Invisalign -systeem eten wat u wilt tijdens de
behandeling. U kunt de aligners namelijk uit de mond nemen om te eten en te drinken. Dit maakt het
ook eenvoudig om uw tanden te poetsen en te flossen na elke maaltijd. Zo handhaaft u een goede
mondhygiëne alvorens de aligners terug te plaatsen.
Wat is de beste manier om mijn aligners te reinigen? Je reinigt aligners het best door ze met een borstel
te poetsen en te spoelen in lauw water met een klein beetje azijn of gebruik maken van speciale
reinigingstabletten. Het is belangrijk dat je je tanden na elke maaltijd poetst alvorens de aligners terug
te plaatsen om een goede mondhygiëne te handhaven.
Zijn er beperkingen met betrekking tot wat ik mag eten tijdens een behandeling?
Nee. In tegenstelling tot traditionele draden en beugels, kun je met het In visalign®systeem eten wat je wilt tijdens de behandeling. Je moet wel opletten met hete dranken
(die de aligners kunnen van vorm kunnen veranderen) of rode wijn die de aligners kan
verkleuren. Omdat de aligners uitneembaar zijn, maakt het ook eenvoudig om uw tanden
te poetsen en te flossen na elke maaltijd. Zo behoud je een goede mondhygiëne alvorens
de aligners terug te plaatsen.
Hoe vaak moet ik de aligners dragen? Je moet je aligners gedurende 20 à 22 uur per dag dragen tijdens
de behandeling, behalve wanneer je eet of je tanden poetst of flost.
Wat moet ik doen met de vorige aligner? Je vorige aligner wordt altijd bewaart in de bijgeleverde doosje.
Dus, als u aligner nr2 draagt, bewaar u aligner nr1, als u aligner nr. 3 draagt, bewaar u aligner nr.2 en
zo verder.
Hebben de aligners een invloed op mijn spraak? De meeste patiënten ondervinden geen effect op hun
spraak. Net als bij veel traditionele orthodontische apparatuur, is er een initiële aanpassingsperiode
wanneer iets nieuws in de mond wordt geplaatst.
Kan ik roken tijdens het dragen van de aligners? Roken wordt afgeraden tijdens het dragen, omdat de
aligners kunnen verkleuren of vlekken gaan vertonen.
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