Het gebit van de hond.

Controle van het gebit.
Tijdens de puppyvaccinaties van uw hond controleren we of het gebit goed
aangelegd is en of er geen problemen zijn. We laten u zien waarop u de komende
maanden moet letten wat betreft het wisselen van de tanden en kiezen.
Rond 7 maanden leeftijd kan het nuttig zijn om een extra controle te doen, of het
wisselen goed verlopen is, er kunnen bijvoorbeeld standsafwijkingen zijn of
persisterende melktanden aanwezig zijn (zie hieronder).
Tijdens de jaarlijkse controle met vaccinatie kijken we ook het gebit na. Dan kan ook
besproken worden of en welke gebitsverzorging uw hond nodig heeft.
Persisterende melkgebit bij de hond.
Bij het wisselen treden regelmatig problemen op, vooral bij de kleinere rassen. Het
meest voorkomend zijn persisterende, oftewel te lang aanwezig blijvende melktanden
en kiezen. Dat houdt in dat het melkelement nog aanwezig is als het blijvende
element al doorgekomen is. Op een leeftijd van 5 tot 7 maanden wisselt het
melkgebit . Het is belangrijk om het wisselen in de gaten te houden zodat er snel
ingegrepen kan worden als dat nodig is. Daarom kunt u een afspraak maken bij een
van onze assistentes voor een controle op die leeftijd.

Dubbele tanden bij de hond.

Tandplak bij de hond.
Tandplak is een veel voorkomende aandoening. Tandplak is een vrij zachte laag die
bestaat uit een combinatie van levende en dode bacteriën, voedselresten en water.
De ruimte tussen de tand en het tandvlees is een ideale ruimte voor het verblijf en de
groei van bacteriën. Tandplak ontstaat daarom het eerst op het glazuur langs het
tandvlees. Als de plak niet verwijderd wordt ontstaat door de ophoping van bacteriën
een ontsteking in het tandvlees (gingivitis). Als het gebit professioneel gereinigd
wordt, en daarmee de ontsteking wordt weggenomen, dan kan het tandvlees zich
nog geheel herstellen. Heeft uw hond al teruggetrokken tandvlees, dan zal de
schade blijvend zijn.

Tandsteen en parodontitis bij de hond.
Als tandplak niet wordt verwijderd kan tandsteen en parodontitis ontstaan. Tandsteen
is verkalking van tandplak. Tandsteen op zich is niet schadelijk, maar door het ruwe
oppervlak is het een ideale plaats voor bacteriën waardoor er een verhoogde kans
op gingivitis en parodontitis ontstaat.
Parodontitis is het terugtrekken van het tandvlees waardoor de gebitselementen los
komen te staan. Dit proces is onomkeerbaar.
De kans dat bacteriën afkomstig van parodontale aandoeningen in de bloedbaan
terecht komen is erg groot. Deze bacteriën kunnen ontstekingen veroorzaken in
andere organen zoals nieren, hart, lever en longen.

Tandsteen bij de hond.

Tandenpoetsen.
De beste manier om het gebit van uw hond goed te houden is tandenpoetsen. Om dit
mogelijk te maken is het is belangrijk om uw pup vanaf jonge leeftijd al hieraan te
laten wennen. Als u bij uw hond begint met tandenpoetsen als ze tussen de 8 – 12
weken oud zijn dan zullen ze dit als een normale handeling beschouwen. Op deze
leeftijd zitten ze namelijk nog in de 1e socialisatiefase. Deze fase wordt gekenmerkt
door nieuwsgierigheid en ze zullen het poetsen zonder angst tegemoet zien.
Het tanden poetsen moet gebeuren op een ‘schoon’ gebit, als er veel tandplak of
tandsteen aanwezig is, is eerst een professionele gebitsreiniging noodzakelijk!
Iedere hond is het meeste gebaat bij dagelijkse gebitsverzorging door middel van
tandenpoetsen. Om dat goed te doen, moet u de hond langzaam maar zeker laten
wennen aan het idee dat iemand zijn tanden aanraakt. Het is belangrijk om te
onthouden dat u de hond moet belonen bij elke positieve reactie. Kies ook een goede
tijd uit om te poetsen, zoals na het uitlaten. De hond is dan zijn energie kwijt en zal
gemoedelijker zijn.

Poetsinstructies.
1. Laat de hond wennen aan het feit dat u zijn tanden aanraakt.
2. Laat dan de hond wennen aan de smaak van hondentandpasta (Gebruik
geen mensen - tandpasta!).

3. Ga langzaam met uw vinger langs zijn hoektanden en kiezen, alsof je deze
poetst.
4. Poets dan licht zijn tanden met bijvoorbeeld een gaasje of
vingertandenborstel.
5. Poets met een echte tandenborstel zijn hoektanden en kiezen.
6. Mocht dit goed gaan, probeer dan zijn voortanden te poetsen.

Op deze link kunt u een video van de poetsinstructie zien.
http://www.stadree.nl/poetsinstructie-hond

Gebitsreiniging.
Als uw hond tandsteen en tandvleesontsteking heeft dan kunt u een afspraak maken
voor een professionele gebitsreiniging in de praktijk. Dit gebeurd onder narcose.
Eerst halen we de grote brokken tandsteen weg. Na het ontsmetten van de
mondholte verwijderen we alle aanslag op de elementen. Vervolgens polijsten we
met speciale tandpasta de tanden en kiezen om ze extra glad te maken.
Door tandsteen of voedselresten kan er een ontsteking van het tandslijmvlies
ontstaan waardoor de wortels van de tanden of kiezen los komen te zitten, en de
tand of kies verloren gaat. Als we tijdens een gebitsreiniging merken dat een
element ernstig aangetast is dan zullen we deze in het algemeen trekken.
Uiteraard zullen wij zorgen voor goede pijnstilling.
Na de gebitsbehandeling op de praktijk krijgt u van ons advies hoe u thuis het gebit
kunt onderhouden.

Het polijsten van het gebit na de behandeling.

Preventie.
Ook na de gebitsreiniging is het nodig om het gebit goed schoon te houden, zodat
uw hond niet nog een keer onder narcose moet. Wij hebben de volgende adviezen
op het gebied van gebitsverzorging:
• Geef uw hond brokken als hoofdvoeding!
Doordat erop brokken gekauwd wordt, schuren de tanden schoon. Vooral t/d
brokken en Vetessentials van Hill's zijn speciaal ontwikkeld om tandplak en
tandsteen te voorkomen, zij hebben een speciale vezelstructuur die hiervoor
zorgdraagt.
• Tanden poetsen bij de hond. Maak er een routine van door elke dag te
poetsen. Met een gaasje gaat dit vaak heel gemakkelijk.
• Speciale speeltjes die helpen het gebit te reinigen.
• Speciale kauwstrips (VeggieDent).
• Een bacteriegroei remmende behandeling, door middel van Vet aquadent .

Wij adviseren een combinatie van bovenstaande methodes.

Heeft uw hond last van 1 of meer van de onderstaande symptomen, dan raden wij u
aan een afspraak te maken om het gebit van uw hond na te laten kijken:

•
•
•
•
•
•
•
•

Eten met een scheve kop
Niet kauwen op de brokken
Slecht eten
Stinken uit de bek
Vermageren
Rood tandvlees
Tandplak en/of tandsteen
Overmatig speekselen

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u altijd contact
opnemen met de praktijk: 078 – 613 57 79.

