het gebit
van de hond en kat
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Eén van de meest voorkomende behandelingen bij Dierenkliniek Zwarte Zee is het
schoonmaken van het gebit. Bijna iedere hond of kat krijgt er vroeg of laat mee te
maken. Kunt u dit voorkomen en wat kunt u er aan doen? In deze informatiefolder
verschaffen wij u zoveel mogelijk informatie over het gebit van uw huisdier.
De basiskennis
Het gebit bestaat bij de hond uit 42 elementen (tanden en kiezen) en bij de kat uit 30
elementen (tanden en kiezen). Deze elementen zijn opgebouwd uit; de incisiva (snijtanden),
canini (hoektanden), kiezen (premolaren en molaren). Iedere pup en kitten start op jonge
leeftijd met het zogenaamde ‘melkgebit’. Dit gebit bestaat uit kleinere, en vaak zeer scherpe,
tanden en kiezen. Het gebit wisselt op een aantal momenten. Hierbij is een volgorde te
onderkennen in welke elementen het eerste wisselen en welke later.

Het gebit van de kat

Alle gebitselementen hebben wortels. De snij en hoektanden hebben meestal één wortel.
De kiezen hebben twee tot drie wortels.
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Het gebit van de hond

Ook bij de hond hebben alle gebitselementen wortels. De snij en hoektanden hebben
meestal één wortel. De kiezen hebben twee tot drie wortels.
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Een pup wat wisselt van gebit kan veel baat hebben aan een puppy bijtring!
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Ook erg belangrijk bij de aanleg van het gebit is de vorm van de schedel. Er zijn
verschillende schedels te onderscheiden:
• Mesocefaal type: de onderkaak is smaller en korter
dan de bovenkaak. Hierbij is de beet scharend.
Voorbeelden hiervan zijn: retrievers en
herdershonden.

• Dolichocefaal: een lange, smalle schedel met veel
ruimte tussen de premolaren. Hierbij is de beet
scharend. Voorbeelden hiervan zijn: sheltie’s,
collie’s en teckels.

• Brachycefaal: een korte schedel dankzij een
teruggetrokken bovenkaak. Hierbij is de beet niet
scharend. Een onderbeet is bij deze schedelvorm
normaal. Voorbeelden hiervan zijn: boxers,
bulldoggen en pekinezen.

Bovenbeet

Onderbeet

Afwijkende schedelvormen hebben vaak tot gevolg dat de gebitselementen sneller
beschadigd kunnen raken, te weinig ruimte krijgen in de mond holte en er gemakkelijker
tandplak ontstaat. Een afwijkend gebit is ook moeilijker te reinigen of met poetsen bij te
houden.
Tijdens het eten met een afwijkend gebit, worden niet alle elementen optimaal gebruikt en
zullen brokken niet zorgen voor het verwijderen van vuil of tandplaque. Wanneer tanden
scheef staan, of er veel ruimte is tussen tanden, is dit een optimale kans voor voeding,
bacteriën en ander materiaal om zich te nestelen. Het gevolg is een aantasting van het
gebit.

Fase 1: vanaf een leeftijd van ongeveer
2 jaar zijn bij honden en katten de eerste
gebitsaandoeningen waar te nemen.
Tot die tijd is het gebit meestal nog
volledig intact en compleet.

Fase 2: de problemen beginnen vaak
met de ophoping van (vaak onzichtbaar)
tandplak. Tandplak bestaat uit een
dunne laag van bacteriën. Tandplak
dient regelmatig te worden verwijderd
om problemen te voorkomen.

Fase 3: Helaas is dit niet altijd zo’n
gemakkelijke opgave. Wanneer er niet
wordt ingegrepen kan dit leiden tot
gingivitis, een pijnlijke aandoening van
ontstoken tandvlees.

Fase 4: Tenslotte ontstaan er
parodontale aandoeningen. Dit zijn de
meest ernstige en pijnlijke vormen van
tandaandoeningen. Deze aandoeningen
kunnen leiden tot loszittende of zelfs
het verlies van tanden. Ook kan de
botstructuur van de kaak aangetast
worden. De hond of kat wordt hierbij
ook wel eens vatbaar voor infecties die
de vitale organen kunnen beschadigen.
Een professionele reiniging is hierbij
vaak niet meer voldoende en het kan zo
zijn dat sommige tanden of kiezen
moeten worden getrokken.

Voorkomen is beter dan genezen! Maak tijdig een afspraak voor een gebitscontrole!

Welke factoren zijn de reden voor gebitsproblemen
• De leeftijd van uw huisdier speelt een rol. Net als bij mensen doen zich bij ouder dieren
vaker gebitsaandoeningen voor dan bij jongere dieren. Bij kleinere rassen is tandplaque
soms al zichtbaar vanaf het eerste levensjaar.
• Het ras is vaak ook bepalend. Sommige rassen hebben eigenlijk een te kleine schedel. Het
aantal tandelementen blijft echter hetzelfde. Het resultaat: minder ruimte en hierdoor
scheefstaande tanden, waardoor etensresten makkelijker blijven zitten. Deze etensresten
zijn een ideale voedingsbron voor bacteriën.
• Ook voeding speelt een rol. Nat voer geeft sneller vorming van tandplaque, maar ook
voeding met veel suikers (snoepjes) kan gebitsproblemen veroorzaken.

Wat kunt u er aan doen?
Er zijn meerdere manieren om tandbederf (zoveel mogelijk) te voorkomen of te
verhelpen. Deze bestaan uit:
Gebruik van speciale voeding
Ontwikkeld om tandbederf te voorkomen. Deze voeding bestaat vaak uit grotere brokken met
een speciale vorm waardoor honden en katten meer moeten kauwen op de voeding

Controle van het gebit door een paraveterinair of dierenarts
Laat het gebit van uw huisdier op tijd controleren. U kunt hiervoor gebruik maken van het
gebitsconsult. Deze consulten worden uitgevoerd door de paraveterinairen (assistentes). Zij
controleren het gebit en noteren de bevindingen in de patiëntenkaart. Een consult duurt niet
meer dan 10 minuten en kost slechts €7,50. In de maanden februari en maart van ieder
kalenderjaar zijn deze gebitsconsulten gratis! Uiteraard wordt ook tijdens de jaarlijkse
vaccinaties een controle uitgevoerd door de dierenarts.

Voor een gebitsconsult
moet van te voren een
afspraak gemaakt worden!

BEHANDELING VAN HET GEBIT
met de daarvoor geschikte hulpmiddelen
Naast voeding bestaan er ook andere producten die de vorming van tandplaque
tegengaan. Bijvoorbeeld Vet Aquadent, wat door het drinkwater kan worden gemengd.
Of Orozyme waarvan een kleine hoeveelheid dagelijks door het eten kan worden
gemengd.
Binnen onze praktijk is er onder andere keuze uit:
Hill’s T/D en Royal Canin Dental: Poetst de
tanden van uw huisdier tijdens het eten. Het
voer heeft een unieke vezelstructuur waarvan
klinisch is bewezen dat het de tanden
schoonmaakt. Een volledige voeding die
tandbederf tegengaat.

Orozyme bucco-fresh: Een mondhygiëne product dat speciaal is
ontwikkeld om tandsteenvorming en de gevolgen hiervan te
voorkomen. Door toevoeging van dit poeder aan het eten,
verhinderd u de vorming van tandplaque op de gebitselementen en
bestrijdt u een slechte adem bij uw hond of kat.
Tandpasta: Niet altijd eenvoudig om toe te passen,
maar indien uw huisdier er aan went, is het een kleine
moeite die veel tandbederf kan voorkomen. De
tandpasta kan worden doorgeslikt. Regelmatig
tandpoetsen voorkomt tandplak- en
tandsteenvorming.
Tandpasta voor mensen bevat fluor, dit moet altijd uitgespuugd worden. Gebruik dus
nooit mensentandpasta om het gebit van uw hond of kat te reinigen.

Anti-tandplakvloeistof: Binnen onze kliniek adviseren wij Vet
Auquadent. Vet Aquadent bevat chloorhexidine en xylitol wat de
groei van bacteriën remt en zo tandplak, tandsteen en slechte
adem helpt voorkomen. Vet Auquadent kan door het drink water
gemixt worden.

Tandenpoetsen werkt het beste wanneer u het uw huisdier jong aanleert!

Reinigen van het gebit
Zorg goed voor het gebit van uw huisdier. Wanneer meerdere gebitselementen zijn
aangetast door tandplaque of tandsteen, kan de dierenarts het advies geven om het gebit
te laten reinigen (een gebitssanering). Hierbij worden de tanden schoongemaakt of soms
verwijderd. Dierenkliniek Zwarte Zee heeft beschikking tot een uiterst moderne ‘dental
unit’ waarmee het gebit vakkundig kan worden gereinigd en gepolijst. Deze sanering
wordt verricht onder narcose.
Als u twijfelt aan de conditie van het gebit van uw huisdier, twijfel dan niet om met ons
contact op te nemen. Wij geven u meer dan graag antwoord op al uw vragen.
De kliniek is tijdens werktijden bereikbaar via telefoonnummer 010 599 049 0, buiten
werktijden kiest u in het keuzemenu voor optie 1 (spoed). U wordt dan doorverbonden
met de dierenarts van dienst. De spoedlijn is dagelijks tussen 07:30 h en 23:30 h
bereikbaar. Buiten deze tijden wordt u doorverwezen.
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