
Align Bleach Bond, een therapievorm die niet meer te missen valt…… 
 
Esthetische problemen in het frontgebied zijn vaak onder te verdelen in drie onderdelen: 
standproblemen, kleurproblemen en vormproblemen. 
Er bestaan in dit verband grofweg twee mogelijkheden om dergelijke problemen op te 
lossen. 
Het beslijpen van de tanden en herstel met indirect vervaardigde restauraties (vaak met 
porselein); de prothetische oplossing dus. 
Een minimaal invasieve methode die bestaat uit alignen, bleken en vormcorrectie met 
composiet.  
Deze laatste vorm van therapie wint steeds meer terrein en wordt steeds populairder door 
de nieuwe digitale mogelijkheden die er nu zijn. Aan de hand van casuïstiek schets ik deze 
behandelmethode. 
 
Patiënt 16 jaar, had een probleem met spacing in zijn bovenfront. De 12 en 22 stonden 
daarbij wat naar proaal getipt en de 11 en 21 stonden juist wat naar palatinaal gekipt. 
 

 
 
Uitgangssituatie 
 
De mondsituatie werd gefotografeerd en ingescand met de Cerec Primescan. De scan 
werden doorgestuurd naar het Suresmile platform van Dentsply Sirona. Er is een directe 
koppeling vanuit de Primescan naar dit portaal. 
Op het online platform werd vervolgens gekozen voor de DIY methode. (Do It Yourself) De 
kosten daarvan zijn zeer gering en ik heb dan zelf de mogelijkheid de elementen in de positie 
te plaatsen die ik wens en zelf geheel in de hand heb. Onderstaande beelden geven dat 
weer. In blauw het uitgangspunt, in wit de eindsituatie. Verder kun je de beide beelden 
superponeren en dan zie je de verandering die zal gaan optreden. 
 
 



 
 
Suresmile beelden: start, superponering en eindsituatie 
 
ALIGN 
Nadat de setup is gemaakt berekent de software hoeveel stappen en aligners er nodig zijn. 
In dit geval waren er dat 11. Gemiddeld draagt men 10-14 dagen een aligner, liefst 20-22 uur 
per dag.  Na ongeveer 3 maanden was zodoende de juiste stand bereikt.  
 
BLEACH 
Voor de laatste week alignertherapie gaven we 18% Clevercool bleekgel mee. Aan gezien we 
aligners hadden gekozen die 1 mm over de gingiva heen gingen sloten deze mooi af. 
Reservoirs zijn in dit verband dan ook niet meer nodig en het is niet nodig extra kosten voor 
bleekmallen te maken.  De onderkaak hoefde ik niet orthodontisch te behandelen, maar 
daar heb ik wel een aligner voor besteld die we dus konden gebruiken als bleekmal. 
 
BOND 
Na de behandeling met aligners werd de composiet aangebracht. Gekozen werd in dit 
verband voor IPS Empress Direct van Ivoclar Vivadent. Voor de behandeling werd 5 minuten 
een waterige oplossing van Vitamine C op de elementen aangebracht om de zuurstof uit de 
tanden te verdrijven een goede bonding kan inhiberen. 
 

 
 
 
Eindresultaat na ortho, lichtjes bleken en behandeling met composiet. 
 
 



 
Scan van eindresultaat. 
 
 
De eindsituatie werd direct postoperatief weer ingescand aangezien we de bereikte situatie 
wel goed “vast” moeten houden. Het plezierige is dat we nu meteen weer een aligner 
konden aanvragen die dient als retainer. Het is verstandig er meteen meerdere te bestellen. 
 
Het fraaie van deze methode is nu dat we een veel beter eindresultaat hebben bereikt door 
eerst de tanden in een betere positie te plaatsen. De ruimtes die ik moest uitbouwen had ik 
wat verdeeld. Tevens kan ik uit Suresmile de STL downloaden van het verwachte 
eindresultaat. Ik kan dan zelfs al een waxup doen op dit model, zodat we na de laatste 
aligner meteen met composiet de gewenste vormen kunnen aanbrengen. 
Ook kun je de patiënt al laten zien waar het naar toe kan gaan. Een freeware versie van het 
programma Meshmixer kan zowel op de Mac als op Windows PC gedraaid worden. 
 

 
 
Simulatie van de setup in Meshmixer. 
 
In de opleiding Sexy Six gaan we uitgebreid op deze materie in. Meld je dus snel aan voor 
deze mooie opleiding. 
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