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Maand van het gebit.

Wij poetsen twee keer per dag onze tanden, maar dat is nog 
steeds geen normale routine voor onze honden en al helemaal 
niet voor onze katten. Het is daarom niet vreemd dat zij 
gedurende hun leven last van tandplak krijgen en misschien ook 
wel tandsteen al dan niet in combinatie met ontstoken tandvlees. 
Helaas GEVEN ONZE HUISDIEREN SLECHT AAN of ze 
last hebben. Ze blijven eten, PAS ALS HET HEEL SLECHT 
IS, gaan ze vreemd eten of stoppen ze met eten. Niet alle 
problemen van de tanden/kiezen zijn direct zichtbaar in de bek. 
Voornamelijk bij katten zitten er ook veel verborgen problemen 
onder het tandvlees. Zie de röntgenfoto's in deze nieuwsbrief. 
Soms is er aan de kroon van het gebitselement niet tot 
nauwelijks iets te zien en is het dramatisch onder het tandvlees. 
Gelukkig beschikken wij over een dentale röntgen unit die 
verborgen problemen in beeld brengt zodat er niet onnodig pijn 
wordt geleden. Velen van ons weten namelijk wel hoe het voelt 
om kiespijn te hebben en dat gunnen we onze diertjes niet. 
Mocht u denken/weten dat uw dier last heeft van het gebit, mag 
u altijd kosteloos een afspraak maken zodat wij kunnen 
inschatten wat we verwachten te vinden bij een 
gebitsbehandeling. Is het alleen reinigen van de tanden en kiezen
of verwachten we ook problemen onder het tandvlees?

PATIENT VAN DE
MAAND

Ontmoet hier Snowy,
een poesje van 7 jaar.
Snowy is een jaar 
geleden bij ons 
geweest voor een 
gebitsbehandeling, 
omdat ze toen erg 
veel last had van 
tandvleesontsteking 

en moesten we een aantal tanden en kiezen trekken. Nadat we
haar aan het gebitje geholpen hadden, knapte Snowy heel erg 
op. Wel zagen we toen al dat het gebit van Snowy goed 
gemonitord moest worden. Helaas was zelfs met aandacht 
niet te voorkomen dat Snowy opnieuw ontstekingen kreeg. 
Dit resulteerde uiteindelijk in laesies op de tanden en kiezen. 
7 weken geleden hebben we daarom een gehele extractie van 
het gebit moeten uitvoeren. Snowy heeft nu geen kiezen en 
tanden meer, maar kan daardoor juist weer pijnvrij eten. Ook 
brokjes kunnen vaak nog prima gegeten worden zonder 
kiezen en tanden! 

En aan elk nadeel zit een voordeel Snowy: gebitsproblemen 
zul je de rest van je leven niet meer hebben! 

Gebitsbehandeling

Een gebitsbehandeling wordt altijd onder 
volledige narcose verricht bij ons. Het kijken
in de bek is soms al lastig, laat staan als we 
ook tandsteen moeten verwijderen en het 
grondig willen reinigen ook net onder het 
tandvlees. 
We verwijderen al het tandsteen en tandplak 
tijdens deze behandeling en polijsten alle 
elementen zodat ze weer helemaal glad 
worden. 
Daarnaast wordt elk gebitselement 
afzonderlijk nagelopen op pocketdiepte. 

Je heb een deel van het tandvlees dat vastzit 
aan het kaakbot en ook een stukje tandvlees 
dat los zit. Dit laatste is de pocketdiepte. Bij 
een hond hoort die diepte < 3 mm te zijn en 
bij een kat zelfs < 1 mm.
Indien het dieper is dan we verwachten is 
ons advies om een dentale röntgenfoto te 
maken van dit element om te zien of er 
aantasting is van de wortels. Zoja, dan 
moeten we verder actie ondernemen en soms
zelfs overgaan tot het trekken van een 
element.

WEETJE

Als je hond/kat 
zijn/haar kop scheef 
houdt of hij/zij gaat 
knoeien met eten dan 
kan dat een teken van 
kiespijn kan zijn



Dentale Röntgen

Bij deze kat zie je nauwelijks aan
de kroon van de hoektand rechts
onder dat er iets aan de hand is,

maar op de röntgenfoto zie je dat
de wortel al compleet is

opgelost.

Dentale Röntgen

Bij deze is wel aan de kronen te
zien dat er iets mis is. Er zijn gaten

gevallen in het glazuur van de
kronen. Dit betekent dat het

wortelkanaal open ligt met de
zenuw bloot en dit doet pijn!!!

Voeding en supplementen

Ook met voeding en/of supplementen kun je
het gebit ondersteunen. Hill's heeft

bijvoorbeeld T/D brokken, die extra groot
zijn en niet makkelijk uit elkaar vallen,

waardoor honden en katten moeite moeten
doen met kauwen. Dit kauwgedrag draagt
ook bij in het verminderen van tandplak en

tandsteen. 

Daarnaast zijn er ook supplementen zoals
orozyme bucco-fresh of dentisept die kunnen

bijdragen aan het verbeteren van de
mondhygiëne en ook de mondgeur.

 

Tanden Poetsen

Nog steeds als wij in de spreekkamer beginnen over
het poetsen van tanden van honden of katten, worden
wij vreemd aangekeken en vragen jullie je af of we nu

een grapje maken. Dat is zeker niet het geval! Ook
onze huisdieren krijgen tandplak en in het begin is dat
makkelijk te verwijderen door te poetsen, maar als dat
langer blijft zitten kan dit omgezet worden in tandsteen
en dan begint ook vaak het tandvlees wat te ontsteken.
Stop je dit proces niet op tijd dan kan dit alleen maar
erger en erger worden met alle gevolgen van dien. 

Op de praktijk hebben we poetsinstructies liggen voor
honden en katten. Hierin wordt stapsgewijs uitgelegd
hoe je het poetsen het beste kunt aanpakken. Als het
een strijd wordt namelijk, gaat het nooit lukken om

goed te poetsen.

Heeft u interesse in de instructies kom gerust langs de
balie en vraag ernaar!!

Maandactie

Gedurende de hele maand februari
kunt kosteloos een afspraak maken
om het gebit van uw huisdier na te

laten kijken. Indien een
gebitsbehandeling nodig blijkt,

krijgt u ook 10 euro korting  op de
behandeling in februari.

Dentale röntgenfoto 

Normale beelden


