Gebitsaandoeningen

Gebitsaandoeningen komen veel voor bij hond en kat en zijn een belangrijke reden voor een bezoek aan de
dierenarts. Meer dan 75% van onze honden en katten heeft rond de leeftijd van 2 à 3 jaar al last van problemen,
zoals tandsteen en tandvleesontsteking. Voor een goed herstel is behandeling door uw dierenarts noodzakelijk,
waarbij het gebit meestal onder narcose wordt gereinigd.
Zonder behandeling kunnen gebitsaandoeningen op den duur leiden tot verlies van tanden en kiezen en zelfs
tot ontstekingen elders in het lichaam. Daarom vindt Dierenkliniek Vechtdal preventie en eventueel vroegtijdig
ingrijpen zeer belangrijk. Gebitsproblemen kunnen grotendeels worden voorkomen door een goede en regelmatige
gebitsverzorging en door het geven van goede voeding.

Het gebit

Ontstaan van gebitsaandoeningen

Herkenning van gebitsproblemen

De belangrijkste oorzaak van gebitsproblemen bij
de hond en de kat is de vorming van tandplaque en
tandsteen. Tandplaque wordt voortdurend gevormd
in de mondholte door bepaalde bestanddelen uit het
speeksel. Het vormt een dun, plakkerig laagje op de
tanden en kiezen. Tandplaque bevordert de groei van
bacteriën, wat leidt tot ontsteking van het tandvlees
(gingivitis). Deze ontsteking is een belangrijke oorzaak
van de bij gebitsproblemen optredende slechte adem.

Gebitsaandoeningen kunnen leiden tot verschillende
soorten klachten, afhankelijk van het stadium van de
aandoening.

Als tandplaque niet dagelijks verwijderd wordt, ontstaat
tandsteen. Zonder behandeling breidt de ontsteking
zich verder uit onder het tandvlees en naar de
gebitsondersteunende weefsels (het parodontium). Op
den duur kunnen hierdoor de tanden en kiezen los gaan
zitten.

Symptomen en meest voorkomende problemen bij
gebitsaandoeningen:
Slechte adem
Rood tandvlees
Tandsteen (gele aanslag op tanden en kiezen)
Moeilijk eten door pijn bij het kauwen ten gevolge
van de ontstekingen in de mond
Los raken en op den duur verlies van tanden en
kiezen
Ontstekingen elders in het lichaam door
verspreiding van de infectie van uit de mondholte
via de bloedbaan. Vooral belangrijke organen zoals
het hart, de nieren en de lever kunnen hierbij
aangetast worden met alle gezondheidsproblemen
van dien.
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Gebitsbehandelingen

Preventie

Met de modernste apparatuur en een team van twee
assistentes en een tandheelkundig dierenarts zijn wij in
staat om de meeste tandheelkundige behandelingen uit
te voeren:
Behandeling van ontsteking zoals gingivitis en
parodontitis
Extractie en chirurgische extractie van
gebitselementen
Restaureren (=vullen) van gaatjes of
glazuurbeschadigingen
Wortelkanaalbehandeling
Orthodontie
Röntgenonderzoek
De meest voorkomende behandeling is die van
tandsteen en ontstekingen in de mond. Hierbij
wordt het hele gebit grondig gereinigd. Eventueel
aangetaste elementen worden verwijderd. Om
herhaling te voorkomen is preventie zeer belangrijk.

Goede gebitsverzorging kan de vorming van tandplaque
en tandsteen voorkomen. De meest effectieve manier
van gebitsverzorging is tandenpoetsen. Wij hebben
allerlei tips voor u om dit aan te leren aan uw dier.

Voor elke tandheelkundige behandeling zal uw dier
onder narcose gaan. Dit wordt met de grootst mogelijke
zorg gedaan, zodat ook uw “senior” veilig wordt
behandeld. De leeftijd van uw dier is voor ons geen
beperking!

Knaagdieren
Ook bij knaagdieren (konijnen en cavia’s) komen veel
gebitsproblemen voor. Deze problemen worden vaak
veroorzaakt doordat knaagdieren een doorgroeiend
gebit hebben. De meeste gebitsproblemen bij
knaagdieren ontstaan dan ook door dieetfouten. Als
hun gebit niet goed gebruikt wordt, kunnen hun tanden
en kiezen niet goed afslijten.
Als uw konijn of cavia wel wil eten maar het niet kan of
als uw knaagdier afvalt, laat zijn gebit dan controleren.
Wij beschikken over speciale apparatuur om de
gebitten van uw konijn of cavia te behandelen.

Indien poetsen niet lukt zijn er verschillende gebitsverzorgende producten verkrijgbaar die ook een
goede bijdrage kunnen leveren aan het gezond houden
van het gebit van uw dier.
Regelmatige controle van het gebit door de eigenaar
en door de dierenarts (o.a. bij de jaarlijkse vaccinatie)
zorgt ervoor dat eventuele problemen in een vroeg
stadium worden gesignaleerd.

Pups & kittens
Als u een pup of kitten in huis neemt, is dit het
moment om te beginnen met tandenpoetsen. Ze zijn nu
namelijk op de leeftijd dat dit het makkelijkst aan te
leren is.
Kittens wisselen tussen de 3 en 5 maanden hun
volledige gebit en pups doen dit tussen 3 en 7
maanden. U merkt hier niet veel van: de tandjes vindt
u vaak niet terug omdat ze meestal doorgeslikt worden.
Soms hebben ze tijdelijk gevoelig tandvlees waardoor
ze wat moeite met kauwen kunnen hebben.
Belangrijk om te weten is dat dezelfde melktand en
blijvende tand niet tegelijk in de mond aanwezig
horen te zijn. Melktanden die blijven zitten kunnen
afwijkingen veroorzaken in het blijvende gebit.
Bij kittens zien we weinig problemen met wisselen,
maar voor pups adviseren we om het wisselen op
6 à 7 maanden leeftijd te laten controleren.

